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Geen krant 
OntVanGen?

Bel vrijdag vóór 
14.00 uur naar 

0251-674433
en deze wordt 

dan nabezorgd.

TECHNISCH INSTALLATIEBEDRIJF

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

Verwarming 
Koeling 

Ventilatie

Laatste kans, tot eind april 
12 jaar garantie voor maar 
€ 125,- (was eerst € 310,-) bij 
aanschaf van een NEFIT ketel.

Neem contact met ons op 
voor een offerte!

VAN DEN BERG
AUTOSCHADESPECIALIST
• Het kenmerk voor VAKWERK

• Leenauto beschikbaar
• KZS gecertificeerd

Legmeerdijk 260
1187 NK Amstelveen

Tel. 020-6450792
EUrO
gArANT

Wij zijn gewoon bereikbaar
via de Machineweg

SERVICELIJN
GEMEENTE
AALSMEER:

0297-387575

www.kunstuitleen-timeless.nl

230 m2 kunst voor iedereen bereikbaar

Ondernemingsweg 45
Uithoorn
Tel. 0297 534 598  
Open wo t/m vr 12-17.00 uur 
zaterdag 11-17.00 uur

Annemieke’s
Kramerie

Machineweg 3 Aalsmeer 0297-385281
Gratis parkeergelegenheid rondom

1911 - 2011

100-jarig bestaan

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

g-star

esprit

pall mall

only

Jack & Jones

cars

garcia

vero moda

Big l. maak Je keuze

final sale
tot en met zaterdag 5 maart

laatste ronde / nieuwe aanvoer
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Big l aalsmeer
Zijdstraat 61
Aalsmeer
Tel. 0297-321177 
www.Bigl.nl

openingstiJden 
Maandag van 12.30 - 18.00 uur.
Dinsdag t/m donderdag van 10 - 18.00 uur.
Vrijdag van 10 - 21.00 uur. 
Zaterdag van 10 - 17.00 uur.

+ veel keuze in 
kleine priJsJes

5,- / 10,- / 15,-

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

GELDT VOOR DE DAMES- EN 
HERENCOLLECTIE VOORZIEN VAN 
EEN ACTIEKAARTJE

Schinkeldijkje 10 • Loods 11
Aalsmeer

Tel. 020-3375489
WWW.DEBOSCOOTERS.NL

scooters

 
 

Woensdag 30 december 

Laatste werkdag 
MET  DJ 

Dennis Maarssen 
in het Grand Café  van Centennial 

Aanvang  14.00 uur    Toegang  is gratis 
 

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

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

Ook voor al uw 
feesten en partijen!

Keuken geopend tot 23.00 uur.

Oosteinderweg 243 Aalsmeer
Tel. 0297-388144

www.centennial.nu

Service & Onderhoud voor alle merken

Anth. Fokkerweg 16-20   1422 AG Uithoorn   0297-566000
Compleet, goed, betaalbaar

Bosch Car Service Catsman

APK
€ 14,50

www.catsman.nl

Sporten &
Ontspannen
      Vanaf €48,50 per maand!

www.amstelhof.com

Sporten &
Ontspannen
      Vanaf €48,50 per maand!

www.amstelhof.com

Uw partner in 
personeels-
bemiddeling

www.antennagroep.nl

Aalsmeer 0297 – 380580

Alphen a/d Rijn 0172 – 245945

Amsterdam 020 – 6124945

Nieuw–Vennep 0252 – 629729

Afzet nieuwe kavels door crisis weggevallen

Zorgen om ontwikkeling 
en invulling Green Park!
Aalsmeer - De ontwikkeling en in-
vulling van Green Park Aalsmeer 
baart veel Aalsmeerders zorgen, zo 
blijkt in de wandelgangen en reac-
ties naar aanleiding van de inge-
zonden brief vorige week als reactie 
op de te nemen bezuinigingsmaat-
regelen in de gemeente. Jan Daal-
man in dit schrijven: “De last van de 
geldverslindende grondaankopen, 
die Aalsmeer deed voor de ontwik-
keling van bedrijventerrein Green-
park. Meters die nauwelijks door-
verkocht zijn. Gronden, die zwaar op 
de Aalsmeerse begroting drukken, 
zolang er niet wordt ontwikkeld. Al-
leen de rentelast al levert een be-
drag op dat erg veel lijkt op het be-
drag dat ons bestuur dit jaar wil be-
zuinigen.” Hij kreeg diverse reac-
ties, waaronder deze: “De gemeen-
te heeft niet door dat het Greenport 
project nooit van de grond gaat ko-
men, te laat en veel te hoog gegre-
pen.” En, best een heftige aantijging: 
“Bovendien wordt het project zwaar 
in de wielen gereden door een paar 
slimme jongens die kwekerijen op-
kopen en er bedrijventerrein van 
maken.” 
En wie de tekst leest bij het voorstel 
voor financiering van Green Park 
Aalsmeer in de vergadering van het 
Beraad volgende week donderdag 
10 maart krijgt vast ook twijfels. Het 
begeleidend schrijven geeft weinig 
tot geen positief nieuws en de be-
dragen, die er mee gemoeid zijn, 

liegen er inderdaad niet om. “Eind 
2004 is Green Park Aalsmeer Ge-
biedsontwikkeling B.V. samen met 
de gemeente Uithoorn opgericht 
met als doel een stedenbouwkun-
dig verantwoord en duurzaam be-
drijventerrein aan te leggen met een 
maximale grondopbrengst, in ieder 
geval ter grootte van de gebiedsbij-
drage. De realisatie van het bedrij-
venterrein heeft zich niet ontwik-
keld zoals in 2004 was ingeschat. 
Enerzijds is de aanleg van de pro-
vinciale infrastructuur, die het be-
drijventerrein zal ontsluiten, ruim 
twee jaar vertraagd, anderzijds is de 
markt voor zakelijk vastgoed in de 
afgelopen jaren vanwege de eco-
nomische en financiële crisis (we-
reldwijd) sterk afgenomen. Daar-
mee is de afzet van nieuwe bedrijfs-
kavels in Green Park in 2009 en 
2010 weggevallen. Bedrijven heb-
ben veel meer moeite om de finan-
ciering voor nieuw zakelijk vast-
goed te organiseren, wat in Green 
Park voor een aantal ondernemers 
directe gevolgen heeft voor het uit-
voeren van reeds gesloten overeen-
komsten. Gevolg van deze vertra-
gingen is dat de in 2004 gecreëerde 
kredietfaciliteit van 80 miljoen euro 
niet meer toereikend is in 2011 en 
dat voor het functioneren van Green 
Park Aalsmeer Gebiedsontwikkeling 
een aanvullende kredietfaciliteit no-
dig is, in de vorm van een aanvullen-
de garantstelling aan de Bank van 

Nederlandse Gemeenten van maxi-
maal 10 miljoen euro.” De bedoe-
ling van Green Park Aalsmeer is na-
tuurlijk om het verouderde glastuin-
bouwgebied tussen de woonker-
nen Aalsmeer en Nieuw Oosteinde 
om te vormen tot een modern be-
drijvenpark gericht op de voor deze 
regio belangrijke sierteeltsector. In 
december is wat dit betreft een wij-
ziging aangebracht. Deze heeft be-
trekking op de gehanteerde catego-
rieën van bedrijvigheid: “Om plan-
technische redenen is de categorie 
voor ‘indirect sierteeltgerelateerde 
bedrijven’ komen te vervallen. Ves-
tiging is ook mogelijk voor de cate-
gorie ‘overige bedrijven’.” 

Tweede Schinkelpolder?
Komt het echt wel goed met Green 
Park Aalsmeer? Wordt dit Aalsmeers 
tweede Schinkelpolder, waar de in-
vulling jaren geleden ook heel moei-
zaam is verlopen, veel heeft gekost 
en een groot aantal jaren heeft ge-
duurd? De vergadering van het Be-
raad volgende week donderdag 10 
maart is openbaar, begint om 20.00 
uur en is in de raadzaal van het ge-
meentehuis. Het onderwerp Finan-
ciering Green Park Aalsmeer komt 
volgens de tijdsplanning vanaf 21.30 
uur aan de orde. Misschien wil de 
gemeente in deze ook wel dat inwo-
ners meedenken… Wie weet levert 
dit wel heel veel goede ideeën, tips 
en oplossingen op!

Verkiezingen Provinciale Staten 
Links- of rechtsom op het 
stembureau in ‘Rietpluim’
Aalsmeer - Het was de grap van de 
dag: “Moet ik links- of rechts stem-
men hier?” In brede school De Riet-
pluim te Kudelstaart waren woens-
dag 2 maart twee stembureaus in-
gericht, slechts gescheiden door 
een wand. Het bureau links in de 
ruimte was nummer 10 op de lijst 
en het 14e stembureau bevond zich 
er pal naast. Het linker bureau werd 
onder meer ‘bemand’ door oud-
wethouder Jaap Overbeek (CDA) en 
op stembureau nummer 14 was het 
oud-wethouder Theo van Kempen 
(AB) die de stemmers voor Provin-
ciale Staten welkom heette. De link-
se en rechtse stemlocatie hadden 
overigens niets met politieke rich-
ting te maken, maar grappig was 
het wel. Zoals vaak was het ‘s och-
tends vroeg net voor schooltijd be-
hoorlijk druk met kiezers. Traditiege-
trouw zijn ook het middaguur en na 
vijven piektijden om een stem uit te 
brengen. 
Over het algemeen viel de opkomst 
in Aalsmeer en Kudelstaart niet te-
gen. Het was overal steeds een ko-
men en gaan. Tegen elf uur gaf het 
landelijke beeld een opkomst van 
8% aan. In Aalsmeer Zuid, in het 
mobiele stembureau aan de Spoor-
laan was het percentage net na de 
middag zelfs 20%. Best druk dus en 
dat was aan de temperatuur te mer-
ken! Over de uiteindelijke opkomst 
en het stemgedrag, was bij het ter 
perse gaan van deze Meerbode nog 
niets te zeggen. Mogelijk is het per-
centage hoger dan eerdere verkie-
zingen voor Provinciale Staten en 

dat heeft alles te maken met het ge-
geven dat deze ‘stemronde’ tevens 
landelijk van invloed is: laten we het 
huidige kabinet doorgaan of werpen 
we het om?
In brede school De Mikado in 
Aalsmeer Oost waren zelfs drie 
stembureaus ingericht. “Wel jammer 
dat niet iedereen dat weet en in de 
rij gaat staan bij het eerste bureau”, 
aldus Laura Tas. Zij is een van de di-
verse ambtenaren die van zeven uur 
‘s ochtends tot negen uur ‘s avonds 
meewerkt. Ook raadsleden en (ex-)
wethouders zijn in de bureaus te 
vinden. Van gedachten wisselen 
met plaatselijke politieke kopstuk-
ken doen de kiezers niet; de mees-
ten weten al welk hokje zij rood ma-
ken en gaan snel weer over tot de 
orde van de dag. Gezellig is het wel, 
vinden de politici en ambtenaren. 
“Het is de hele dag druk met men-
sen, jong en oud.” Zowel de stemlo-
kalen in buurthuis Hornmeer als in  
Zorgcentrum Aelsmeer kregen ook 
een redelijke stroom kiezers binnen; 
in het Zorgcentrum traditiegetrouw 
vanuit alle delen in de gemeente. 
Zeker in de nieuwe wijken Nieuw 
Oosteinde en in Kudelstaart werden 
- niet onverwacht - veel jonge stem-
mers gesignaleerd. 
Over de uitkomst was het uiteraard 
nog gissen: veel stemmen voor de 
PVV, VVD of CDA? Of toch een ‘link-
se’ opmars? Volgende week in de 
Nieuwe Meerbode natuurlijk aan-
dacht voor de uitkomst en wat en 
hoe Aalsmeer en Kudelstaart heb-
ben gestemd...
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Verschijnt donderdag
EDITIE 1: 
AAlsmEEr, 
AAlsmEErDErbrug, 
KuDElsTAArT, rIjsEnhouT

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

Aanleveren van advertentie
aanlever@meerbode.nl

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

Advertentie-tarieven:
op aanvraag

Aanleveren van kopij
redactieaalsmeer@meerbode.nl

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

Druk:
Janssen/Pers Rotatiedruk

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

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

124e jaargang

oplAgE: 17.850

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

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

www.mEErboDE.nl

sinds 1888

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

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

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

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

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

sLAChTOFFERhuLp
NEDERLAND

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

kLAChTEN 
gELuIDshINDER 
sChIphOL

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

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

ALARMNuMMER 112
www.112.nl

bRANDwEER 
& pOLITIE

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

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

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

ger en schuw.
- Schoolstraat: Cyperse gecastreerde kater met witte bef en poten.

Hij heet Dinges en is 5 jaar oud.

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

De kat loopt daar al een langere tijd.
- Bilderdammerweg, Kudelstaart: Grote cyperse kater.
- Compierstraat, Kudelstaart: Grijs/cyperse poes. Zij draagt nu een 

bandje van de Dierenbescherming.
- Ringvaartzijde: Wit poesje met cyperse staart die op de rug wordt 

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

- Julianalaan: Cyperse, grijs/witte gestreepte kater met pluimstaart.
- Aalsmeerderweg: Hond. Bruin/wit. Linker oor bruin en rechter oor 

bruin gevlekt. 

Is uw huisdier 
zoek?
Belangrijke telefoonnummers:
Infolijn Dierenbescherming Aalsmeer en 
omstreken: 0297-343618. Voor vermiste/
gevonden huisdieren, klachten dierenmishan-
deling en informatie over de hondenschool op 
ma. t/m vr. van 9.30-11.30 uur. Buiten deze uren 
kunt u de voicemail inspreken.
Dierenambulance: Voor informatie over ver-
miste of gevonden dieren, spoedgevalllen en 
gevonden honden: 06-53315557.
Internet: www.aalsmeer.dierenbescherming.nl

Zangdienst in 
de Dorpskerk
Aalsmeer - Op zondag 6 maart 
wordt de eerste zangdienst van dit 
jaar gehouden in de Dorpskerk in 
de Kanaalstraat. Om 18.30 uur be-
gint de zangavond en voorganger is 
dominee Nico Raatgever. Het man-
nenkoor Immanuël uit Wilnis geeft 
muzikale medewerking. Het koor 
verleent regelmatig medewerkingen 
aan concerten en kerkdiensten. Ook 
op radio en televisie was het koor te 
zien en te horen. Er zijn weer mooie 
en bekende liederen uitgezocht, dus 
het beloofd weer een goede zang-
dienst te worden. Iedere belangstel-
lende is van harte welkom. 

Oud papier in 
Kudelstaart
Aalsmeer - Aanstaande vrijdag-
avond 4 maart haalt de Supporters 
Vereniging Kudelstaart weer het ou-
de papier op. Wie graag wil dat het 
papier naar de Supporters vereni-
ging gaat, wordt verzocht de con-
tainer pas na 16.00 uur aan de weg 
te zetten. 
Gaarne op die plaatsen waar ook de 
vuilcontainers verzameld dienen te 
worden. Met de opbrengst van het 
oude papier steunt de Supporters 
Vereniging Kudelstaart direct of in-
direct alle Kudelstaartse sportver-
enigingen. 

Informatiebijeenkomst WMO 
ondersteuning bij dementie
Aalsmeer - In gebouw Irene aan 
de Kanaalstraat vindt op vrijdag 11 
maart een informatiebijeenkomst 
plaats over WMO ondersteuning bij 
Dementie. De ochtend wordt geor-
ganiseerd door de Ontmoetings-
groep Aalsmeer, onderdeel van 
Zorgcentrum Aelsmeer in samen-
werking met het Mantelzorg Steun-
punt. Tijdens deze bijeenkomst staat 
ondersteuning door gemeentelij-
ke voorzieningen voor mensen met 
dementie, centraal. Dementie, een 
verzamelnaam voor meerdere ziek-
ten die beschadiging van de herse-
nen tot gevolg hebben, komt veel 
voor. Naar mate men ouder wordt, 
is de kans groter dementie te ont-
wikkelen. Van de mensen boven de 
85 jaar lijdt ongeveer 30 procent aan 
dementie. Het merendeel van deze 
mensen woont thuis en is afhanke-
lijk van zorg en ondersteuning van 
anderen. Veel partners en kinde-
ren worden mantelzorger en zoe-
ken naar mogelijkheden om hulp en 
zorg zo te organiseren, dat de kwali-
teit van leven gewaarborgd blijft. De 
Ontmoetingsgroep geeft ondersteu-
ning door het bieden van een dag-
programma dat aansluit bij de wen-
sen en behoeften van mensen met 
dementie. Tevens biedt de Ontmoe-
tingsgroep in samenwerking met Vi-

ta welzijn en Mantelzorg steunpunt 
mantelzorg mogelijkheid tot deelna-
me aan gespreksgroepen en infor-
matiebijeenkomsten voor mantel-
zorgers. De Wet Maatschappelijke 
Ondersteuning is een relatief nieu-
we wet, die ervoor moet zorgen dat 
mensen zolang mogelijk zelfstandig 
kunnen blijven wonen. Zo heeft de 
wet naast het zorgen dat mensen 
met een beperking mee kunnen blij-
ven doen, ook als taak mantelzor-
gers te ondersteunen. Om 10.15 uur 
begint de informatiebijeenkomst en 
wordt mevrouw Ria Visser, coördi-
nator loket WWZ (wonen-welzijn 
en zorg), geïnterviewd over de mo-
gelijkheden die deze wet te bieden 
heeft. De aanwezigen krijgen na het 
interview de gelegenheid vragen te 
stellen. De informatiebijeenkomst 
is voor iedereen die graag meer wil 
weten over de gemeentelijke voor-
zieningen voor mensen met demen-
tie. De deur is open vanaf 10.00 uur. 
Tussendoor is er een kleine koffie-
pauze en om 11.45 uur wordt de bij-
eenkomst afgesloten. Deelname is 
gratis, voor koffie en thee wordt 1 
euro gevraagd. Vooraf aanmelden 
bij de Ontmoetingsgroep is wense-
lijk en dit kan via: 06-22468574 of 
emillenaar@zorgcentrumaelsmeer.
nl.

Caritas zingt in 
Rijsenhout
Rijsenhout - Aanstaande zondag 
6 maart om 16.30 uur zingt Caritas 
in kerkelijk centrum Het Lichtbaken 
aan de Aalsmeerderweg. Caritas 
staat onder leiding van Arie Vooys 
en wordt begeleid door pianist Peter 
van Dongen. Belangstellenden zijn 
van harte welkom.

Peuterinstuif 
in Oost-Inn
Aalsmeer - Op woensdag 9 maart 
is er weer gelegenheid voor inloop 
en ontmoeting van 9.30 tot 11.30 
uur in de Oost-Inn in De Mikado in 
de Catharina Amalialaan. Er is een 
nieuwe activiteit: Peuter instuif. Van-
af 9.30 uur kunnen ouders een uur-
tje actief met hun peuter zijn, onder 
andere met muziek en beweging. 
De instuif is bedoeld voor ouder en 
kind. Deze eerste keer is het thema 
‘muziek op Schoot’. 
Voor inlichtingen kan gebeld wor-
den naar 0297-345413 of kijk op 
www.oosterkerk.info.

Carnavalsviering 
in RK St. Jan
Kudelstaart - Carnavalsvereni-
ging De Pretpeurders viert dit jaar 
het 44-jarig jubileum en om het car-
naval eens anders te beginnen dan 
andere jaren en om het feit dat Car-
naval van oorsprong een katholiek 
gebeuren is, hebben Prins Kees den 
Eerste , de twee Prinsessen en de 
Raad van Elf besloten om het start-
sein te geven met een unieke en 
feestelijke carnavalsviering in de RK 
Kerk St. Jan Geboorte aan de Ku-
delstaartseweg. Het belooft een bij-
zonder gezellige carnavalsviering te 
worden met liedjes van jongeren-
koor Fiore onder leiding van Fleur 
Buskermolen en het Van de Broek 
combo gaat van zich laten horen. 
De Prins en zijn gevolg zullen ook 
allemaal in de kerk aanwezig zijn en 
wie weet wat voor iets verrassends 
er nog meer staat te gebeuren. Be-
zoekers hoeven niet bang te zijn dat 
het een soort ‘kermis’ wordt in de 
kerk,, het is gewoon een bijzonde-
re viering met een carnavalstint-
je. Het is misschien wel eenmalig! 
De viering is zaterdag 5 maart van 
19.00 tot hooguit 20.00 uur, Daarna 
kan iedereen direct door naar het 
Dorpshuis voor het Prinsenbal. Ver-
kleed komen mag, graag zelfs!

Biddag voor 
gewas en arbeid
Aalsmeer - Evenals voorgaande ja-
ren wordt stil gestaan bij het lijden 
en sterven van Jezus Christus in de 
Hervormde Oosterkerk aan de Oost-
einderweg 273a. Woensdag 9 maart 
is de eerste dag van de veertig da-
gen tijd. De biddag voor gewas en 
arbeid wordt gehouden van 19.00 
tot 20.00 uur. In totaal zes woens-
dagen wordt de weg naar Pasen be-
wandeld. De andere bijeenkomsten 
zijn op 16, 23 en 30 maart en 6 en 13 
april, allen van 19.15 tot 19.45 uur. 
Iedere belangstellende is welkom.

KERKDIENSTEN
Zondag 6 maart

Aalsmeerse CAMA Gemeente
Wellantcollege, Thijsselaan 18. 
Om 10u. spreker Otmar Vrees. 
Crèche, peuterdienst en Metamor-
fose. 

Alphakerk Amstelland.= 
Floragebouw Bilderdammerweg/
Wim Kandreef. Aanvang: 10u. ge-
zinsdienst met spreker Esther Vos-
terman. Programma voor kinderen. 

Christelijke Geref. Kerk
Lijnbaan. Om 10u. ds. W. van ‘t Spij-
ker. Om 16.30u. ds A.G.M. Westrate. 
Woensd. 9/3: 19.30u. ds. J. van Mul-
ligen. Biddag. 

Doopsgezinde Gemeente 
Zijdstraat 55. Om 10u. ds. Douwe 
van der Sluis, Westzaan. Extra col-
lecte: Stichting C.O.M.E. 

Evangelisatie Kring Aalsmeer
Doopsgezinde Kerk, Zijdstraat. 
Om 19u. br. P. v.d. Lugt, Naaldwijk. 

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

Protestantse Gem. Aalsmeer
Aula Wellant College Linnaeusln. 2.
Dienst om 10u. ds. T.H.P. Prins. 
Z.W.O. dienst (Zending).

Hervormde Gemeente Aalsmeer
Dorp: Dorpskerk, Kanaalstraat.
Om 10u. ds. A.J. Fraanje, Drachten. 
Organist: H. van Noot. 18.30u. ds. 
N. Raatgever, Ede. Zangdienst met 
koor Immanuel uit Wilnis. 
Woensd. 9/3: 19.30u. ds. E.J. Wester-
man, biddag voor gewas en arbeid. 
Organist: M. Noordam. 
Oost: Oosteinderweg. Om 10u. H.W. 
Doornweerd, Emmeloord. 
Woensd. 9/3: 19u. Z. de Graaf, Kat-
wijk. 

Herv. wijkgemeente Eben Haëzer 
Amstelveen
Diensten in de Pauluskerk, van 
Borsselenweg 116.
Om 10u. ds. W. Chr. Hovius, Apel-
doorn. 18.30u. ds. A. van Vuuren. 
Woensd. 14u. ds. A. van Vuuren. Bid-
dag. 19.30u. biddag, dienst met ds. 
A. van Vuuren.

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

Ned. Geref. Kerk Lichtbaken.
Aalsmeerderweg 751 te Rijsenhout. 
Om 10u. en 16.30u. ds. K. Muller. 

RK Karmelparochie
Stommeerweg. Zat. 17u. in Kloos-
terhof woordcomm. viering met N. 
Kuiper. Zond. 10.30u. in Karmelkerk 
euch. viering met L. Seeboldt. Mmv 
Karmelkoor. Om 14.30u. in Karmel-
kerk Poolse dienst. Christoff. 
Woensd. 9/3 om 17u. in Klooster-
hof Aswoensdagdienst met N. Kui-
per. Om 19.30u. Aswoensdagdienst 
met L. Seeboldt in Karmelkerk. Mmv 
Karmelkoor. 

R.K. vieringen Rijsenhout
Ontmoetingskerk, Werf
Zaterdag om 19u. euch. viering met 
L. Seeboldt. Mmv dames- en heren-
koor Soli Deo Gloria.

Oud Katholieke Kerk
Oosteinderweg 394.
Geen viering.

Protestantse gem. Rijsenhout
Ontmoetingskerk Rijsenhout. 
Om 10u. ds. J. Vrijhof. Ook Tiener-
dienst. 

Samen Op Weg Kudelstaart
De Spil, Spilstraat, Kudelstaart.
Om 10u. ds F. v.d. Bosch, Katwijk. 
Woensd. 9/3: 19.30u. R. Poesiat. Bid-
dag voor gewas en arbeid. 

St. Jan Geboorte Kudelstaart 

RK kerk, Kudelstaartseweg
Zaterdag 19u. dienst olv parochia-
nen. Mmv Jongerenkoor Fiore. 
Woensd. 9/3 19u. woordcomm. vie-
ring met A. Blonk. Mmv kinderkoor 
Kudelkwetters. 

Begra Bijbelstudie
Heliomare, Zwarteweg 98.
Bijbelstudie maandag 7 maart om 
20u. met evang. Anthon v.d. Laak.
 
Radio-uitzendingen
De kerken en gemeenten verzor-
gen voor Radio Aalsmeer weke-
lijks uitzendingen. Zondag 10-11u. 
en dinsdag 18-21u. Kabel 99.0 en 
ether 105.9. 

Collectanten gezocht voor 
fonds gehandicaptensport
Aalsmeer - Van 27 maart tot en met 
2 april wordt gecollecteerd voor de 
gehandicaptensporters in Neder-
land. Sport voor iedereen met een 
handicap mogelijk maken, op elk ni-
veau, is hét doel van Fonds Gehan-
dicaptensport. Om te kunnen spor-
ten zijn vaak aangepaste facilitei-
ten, speciaal sportmateriaal of ex-
tra begeleiding nodig. Een daar is 
veel geld voor nodig en persoon-
lijke ondersteuning van collectan-
ten. Er komen bij het fonds name-
lijk steeds meer aanvragen voor on-
dersteuning binnenkomen. Het zou 
natuurlijk bijzonder fijn zijn als de-
ze aanvragen ook allemaal gehono-
reerd kunnen worden. Dit jaar heeft 
het fonds daarom een extra ambi-
tieuze doelstelling, namelijk 8.000 
nieuwe collectanten binnenhalen. 
Het overgrote deel is reeds gereali-

seerd, maar bij de eindspurt kan het 
fonds best nog wat hulp gebruiken. 
Wie wil zich inzetten voor deze col-
lecte? 
Collectanten gaan in de collecte-
week met een collectebus van deur 
tot deur in eigen buurten. Dat kan 
alleen, maar ook gezellig samen 
met een vriend, vriendin of familie-
lid. Met slechts een paar uurtjes le-
ver je al een aanzienlijke bijdrage 
aan het werk van Fonds Gehandi-
captensport. De gemiddelde collec-
tebusopbrengst is namelijk 60 eu-
ro. Dus hoe meer collectanten, hoe 
meer gedaan kan worden voor de 
gehandicaptensport in Nederland.
Help mee om sport voor alle gehan-
dicapten direct mogelijk te maken 
en word collectant. Meld je aan via 
fondsgehandicaptensport.collec-
teer.nu

Aalsmeer - Dinsdag 22 februari heeft de OVAK een mooie themamiddag ge-
houden voor haar leden. De heer Louis Bakker heeft een prachtige presenta-
tie laten zien over Canada. Een land met een schitterende natuur. De volgende 
bijeenkomst van de OVAK is woensdag 16 maart. De jaarlijkse ledenvergade-
ring wordt dan gehouden. Er wordt vergadert in het Dorpshuis van Kudelstaart 
vanaf 14.00 uur. Alle leden zijn van harte welkom.

OVAK houdt ledenvergadering

PCOB over Corrie ten Boom
Aalsmeer - De PCOB bijeenkomst 
op donderdag 10 maart zal staan in 
het teken van ‘Het leven van Corrie 
ten Boom’. Een vrouw die haar chris-
ten zijn op een indrukwekkende wij-
ze vorm en inhoud gaf. Een vrouw 
ook, wier optreden tijdens de Twee-
de Wereldoorlog diep respect af-
dwong. Voor haar hulp aan Jood-
se onderduikers kreeg ze in 1967 de 
Yad Vashem-onderscheiding voor 
‘Rechtvaardige onder de Volke-
ren’ van de staat Israël. Het vroege-
re huis van de familie Ten Boom in 

Haarlem is tegenwoordig een mu-
seum, gewijd aan de nagedachtenis 
van Corrie ten Boom en haar evan-
gelisatiewerk. Dit Corrie ten Boom-
huis Museum is gevestigd in de 
Barteljorisstraat 19. 
Mevrouw van Rijn uit Woerden is 
bereid gevonden om momenten en 
gebeurtenissen uit het leven van 
Corrie ten Boom met leden van de 
PCOB en belangstellenden te de-
len. De middag is in zorgcentrum 
Aelsmeer aan het Molenpad en be-
gint om 14.30 uur.
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AGENDA
Muziek
Vrijdag 4 maart:
* Praamavond met dj Elmar in café 
de Praam, Zijdstraat v/a 22u.
* Amsterdamse avond in feestcafé 
Tante Truus (Bon Ami), Dreef van 21 
tot 02u. Leeftijd 18+
Zaterdag 5 maart:
* Schminkparty in café de Praam, 
Zijdstraat v/a 22u. DJ Estafette met 
André Piet van 16-19u. Kidsboet-
club open.
* Band Mrs. Smit en The Boys from 
Brasil live in Bacchus, Gerberastraat 
vanaf 21.30u.
Woensdag 9 maart:
* Jamsezzion in Blitzz, Marktstraat 
met optreden band vanaf 21u.
Zaterdag 12 maart:
* Upload cinema ‘Spelen met tijd’ in 
Oude Veiling, Marktstraat v/a 21u.
* Concert Flora met Ierse en Kelti-
sche muziek in burgerzaal, gemeen-
tehuis. Aanvang: 20u.
Zondag 13 maart:
* Acoustic sunday met songwriters 
Paul WJ en Sunday Boulevar in Ou-
de Veiling, Marktstraat v/a 15.30u.

Exposities
Zaterdag 5 maart
* Luchtoorlog en Verzetsmuseum 
Crash in fort Aalsmeer open 11-16u. 
Aalsmeerderdijk 460.
5 en 6 maart:
* Huiskamermuseum Janna van Zon 
met Mokum-collectie open. Zater-
dag en zondag 12-17u. Van Cleeff-
kade 12a.
Tot en met 13 maart:
* Schilderijen van Wil Bouthoorn 
en Marijke Verschoor in Het Oude 
Raadhuis, Dorpsstraat. Open: don-
derdag tot en met zondag 14-17u. 
Tot en met 27 maart:
* Expositie met glaskunst en schil-
derijen in galerie Sous Terre, Ku-
delstaartseweg, tegenover waterto-
ren. Open iedere zaterdag en zon-
dag 13-17u. 
Tot en met 8 mei:
* Kindertekeningen van vogels en 
vlinders op Kinderkunstzolder in 
Oude Raadhuis, Dorpsstraat.

Diversen
Donderdag 3 maart:
* Sjoelen in De Reede, Schouw-

straat, Rijsenhout vanaf 20u.
* Bingo in ‘t Holland Huys, Zijdstraat 
vanaf 20u.
* Speelavond Oostend in Middel-
punt, Wilhelminastraat v/a 20u.
Vrijdag 4 maart:
* Kaartavond buurtver. Hornmeer in 
buurthuis Roeromplaan 3 v/a 20u.
* Speelavond IJsclub Oost in ‘t An-
ker, Oosteinderweg 273a vanaf 20u.
* Darten bij Poel’s Eye in Dorpshuis 
Kudelstaart. Inschrijven tot 19.45u.
* Bacchus Barrage, muziekkwis, in 
Bacchus, Gerberastraat v/a 21.30u.
4 t/m 9 maart:
* Carnaval in Kudelstaart, Dorps-
huis. Vrijdag kindercarnaval 19.11u., 
zaterdag kinderoptocht v/a 13.01u., 
en prinsenbal v/a 20.11u., zondag 
optocht, vertrek 11.41 en dinsdag 
seniorenbal van 14.11 tot 17.11u.
Maandag 7 maart:
* Koppelkaarten bij Oostend in Mid-
delpunt, Wilhelminastraat v/a 20u.
* Veiling bij Postzegelvereniging in 
Parochiehuis, Gerberastraat v/a 20u.
Woensdag 9 maart:
* Oost-Inn in De Mikado, Cath. 
Amalialaan. Inloop 9.30-11.30u.
* OVAK-soos in Parochiehuis, Ger-
berastraat vanaf 14u.
* Autowasmiddag Binding Oost, 
Machineweg.
* Breek in de week in de Praam, 
Zijdstraat met spijkerslaan, darten, 
pokeren, dobbelen en kaarten.
Donderdag 10 maart:
* PCOB over Corrie ten Boom in 
zorgcentrum Aelsmeer, Molenpad. 
Aanvang: 14.30u.
* Sjoelavond bij Oostend in Middel-
punt, Wilhelminastraat vanaf 20u.
* Dialezing bij Groei en Bloei over 
tuinplanten in Wellantcollege, Lin-
naeuslaan 2 vanaf 20u.
* Speelavond Oude Spoorbaan in ‘t 
Anker, Oosteinderweg 173, 19.30u.
Vrijdag 11 maart:
* Feestavond SPIE met bekend-
making thema pramenrace in The 
Beach, Oosteinderweg 247 v/a 20u.
Zaterdag 12 maart:
* Kinder- en dameskledingbeurs 
in Dorpshuis Kudelstaart. Inbreng: 
8.30-9u. Verkoop 12-14.30u.
* Rommelmarkt in De Spil, Bilder-
dammerweg, 10-15u.

Vergaderingen
Donderdag 10 maart:
* Vergadering Beraad en Raad in 
gemeentehuis vanaf 20u.

Op is op en weg is pech!
Kaarten reünie Lions Disco
Aalsmeer - Zaterdag 2 april gaan 
de deuren van de VVA-kantine aan 
de Dreef weer open voor een reünie 
van Lions Disco. Ben jij in de begin-
tijd (1971, 40 jaar geleden) vaste be-
zoeker geweest in bijvoorbeeld het 
Dorpshuis in Kudelstaart of in het 
buurthuis in Oost, het TVA gebouw 
aan de Machineweg of bij VVA in 
de Hornmeer en je bent nu 35 plus? 

Dan is het nu tijd om je soulbroek 
weer uit de kast te halen. Vanaf nu 
kunnen tot en met 20 maart via de 
site www.lionsdisco.com kaarten 
besteld worden. 
Wees er op tijd bij, want ook voor 
deze keer geldt: Vol is vol, op is op 
en weg is pech. De DJ’s Cees, Witte, 
Walter en Willem hopen jou te mo-
gen begroeten!

Estafettemiddag en kidsboetclub
Grootse schminkparty in 
café de Praam zaterdag
Aalsmeer - Vrijdag 4 maart komt 
DJ Elmar draaien in café de Praam 
in de Zijdstraat. Met zijn ruime er-
varing weet DJ Elmar er altijd weer 
een gezellige en swingende avond 
van te maken. Deze vrijdag gaat 
het zeker weer feest worden in de 
Praam. Ben je jarig? Meld dit bij de 
DJ en uiteraard zijn verzoekjes ook 
altijd welkom. De Estafette DJ van 
aanstaande zaterdag 5 maart is An-
dré Piet. Deze bekende Aalsmeerder 
komt gezellig plaatjes draaien en de 
kidsboetclub is ook open, dus ou-
ders met kids ook hartelijk welkom. 

Het middagprogramma is van 16.00 
tot 19.00 uur. In de avond is het 
tijd voor een grootse schminkpar-
ty. Iedereen, die geschminkt binnen 
komt, krijgt het eerste drankje van 
het huis. Het belooft weer een waar 
spektakel te worden aanstaande za-
terdag. Aanvang: 22.00 uur, toegang 
natuurlijk gratis.
Alvast voor in de agenda: Volgen-
de week zaterdag 12 maart preparty 
met DJ Zwekko vanaf 19.00 uur en 
later in de avond, vanaf 23.30 uur, is 
het tijd voor Praamclassics met ach-
ter de draaitafels René Piet.

Amsterdamse avond in 
feestcafé TanteTruus!
Aalsmeer - Feestcafé Tante Truus is 
nieuw in Aalsmeer en staat garant 
voor een hilarisch gezellige avond 
voor iedereen vanaf 18 jaar. Om de 
twee weken opent feestcafé Tante 
Truus haar deuren in Bon Ami aan 
de Dreef in de Hornmeer. Al twee 
succesvolle avonden hebben plaats 
gevonden. De eerste was een Am-
sterdamse avond en natuurlijk kon 
en is luid mee gezongen met hits 
van André Hazes en onder andere 
Danny de Munk. Vorige week vrij-
dag vond een bijzondere ontmoe-
ting plaats bij Tante Truus. Après 
Ski ontmoette Jägermeister en die 
twee konden het prima met elkaar 

vinden. Aanstaande vrijdag 4 maart 
staat weer een Amsterdamse avond 
op het programma. Alvast vrijdag 18 
maart in de agenda noteren is ook 
een aanrader, want deze staat ge-
heel in het teken van André Hazes. 
Meezingen mag natuurlijk! Vrijdag 
1 april volgt weer een Amsterdam-
se avond, vrijdag 15 april wordt een-
Flügel party georganiseerd en vrij-
dag 29 april wacht een heel specia-
le Koninginnenacht. 
Feestcafé Tante Truus is tijdens de-
ze gezellige avonden geopend van 
21.00 tot 02.00 uur. De entree is gra-
tis. Voor meer informatie: www.fc-
tantetruus.nl.

Zaterdag laatste inbrengmogelijkheid

Rommelmarkt in De Spil
Kudelstaart - De Samen Op Weg 
gemeente houdt ook dit jaar weer 
een grote rommelmarkt. Evenals 
voorgaande jaren zal er weer veel te 
snuffelen zijn tussen al die spullen 
die te koop zijn gezet. Een uitgebrei-
de boekentafel met een behoorlijke 
diversiteit aan leesmateriaal, kook-
boeken, romannetjes, catalogus-
sen, detectives en thrillers. Een deel 
van de zaal is ingericht met servies, 
de overbekende potten en pannen, 
stoofjes, platen, cassettes, video’s 
en dvd’s. De hele dag zal Rad van 
Avontuur draaien en hier zijn leu-
ke prijzen mee te winnen. Nieuw is 
spijkerbroekpijpen hangen en wie 
dit het langste volhoudt mag zich de 
kampioen van Kudelstaart en om-
streken noemen. Aan de kinderen is 

ook gedacht; een hele hoek met al-
lerlei knutselspelen, kinderboeken, 
enz. is aanwezig. De opbrengst van 
de rommelmarkt is bestemd voor 
het werk wat de Samen Op Weg ge-
meente doet. Veel spullen zijn al in-
geleverd op het inzameladres Kal-
slagerweg 11, zaterdag 5 maart is 
dan de laatste dag dat nog spullen 
ingeleverd kunnen worden. Wie pro-
blemen heeft om spullen te brengen 
kan bellen naar 0297-329920. Voor 
meer informatie kan contact op-
genomen worden met Lammy van 
den Berg via 0297-320608 of mail 
naar lammy.pietvandenberg@tisca-
li.nl De rommelmarkt in De Spil kan 
zaterdag 12 maart bezocht worden 
van 10.00 tot 15.00 uur.

Postzegelveiling maandag
Aalsmeer - Maandag 7 maart is er 
weer een bijeenkomst van Postze-
gelvereniging Aalsmeer in het Paro-
chiehuis aan de Gerberastraat 6. De 
avond begint om 20.00 uur.
De zaal is vanaf 19.15 uur open om 
te kijken wat er tijdens de grote vei-
ling aan postzegels wordt aangebo-
den. De hele veilinglijst voor deze 
maartveiling is te bekijken op www.
postzegelverenigingaalsmeer.nl on-
der de kop veilingen. Meer dan 50 
foto’s van de aangeboden zegels 
zijn ook nu weer op deze websi-
te te zien. In de maartveiling zijn di-
verse betere postzegelboekjes, ook 
met afwijkingen. Maar ook diverse 
betere Duitsland, België en Enge-
land zegels. Verder Nederland met 
daarbij diverse met plaatfouten. Ne-
derlandse Antillen, Republiek Suri-
name en Indonesië komen ook on-
der de hamer. In dit alles zitten ve-
le prachtige thema’s, zoals bloemen, 

dieren, etc. Keuze genoeg op deze 
veiling. Op deze avond is er tevens 
weer een kleine tentoonstelling van 
zegels te bezichtigen. Verder liggen 
ook de 5 eurocent boeken op tafel 
waar heerlijk in gesnuffeld kan wor-
den. Ook elke maand is er een ver-
loting van planten. De postzegel-
nieuwtjes uit binnen en buitenland, 
kunnen ook bij de vereniging be-
steld worden. De nieuwtjes Neder-
land worden verzorgd door William 
Bosdam. De nieuwtjes buitenland 
en verder andere benodigdheden, 
zoals albums en albumbladen, cata-
logussen en andere benodigdheden 
voor uw hobby, worden verzorgd 
door Joop Teunen. Bij hem kunnen 
ook abonnementen besteld worden 
of losse koopopdrachten gegeven 
worden. Iedere postzegelliefhebber 
is maandag van harte welkom. Er is 
volop gratis parkeergelegenheid bij 
het Parochiehuis.

Wel opgeven!
Snoeicursus op de Tuin
Aalsmeer - Op zaterdag 12 maart 
organiseert de Historische Tuin 
Aalsmeer een snoeicursus voor be-
langstellenden. Half maart is juist 
voor particulieren de beste tijd om te 
gaan snoeien. Medewerkers en vrij-
willigers laten de fijne kneepjes van 
het snoeien van bomen en heesters 
zien. Er gaat speciale aandacht ge-
geven worden aan het snoeien van 
fruitbomen en rozen.
De Tuinchef geeft een korte theore-
tische uitleg over snoeien in het al-
gemeen en laat daarna in de prak-
tijk zien hoe het beste heesters ge-
snoeid kunnen worden. Ook het 
snoeien van hortensia’s krijgt de 

volle aandacht. Het belangrijkste is 
vooral te snoeien waarbij het model 
van de plant gehandhaafd blijft.
De demonstraties beginnen om 
13.30 uur precies. Warme kleding is 
wel gewenst, want het kan koud en 
winderig zijn achter op de Tuin..
De kosten bedragen 8.50 euro per 
persoon inclusief koffie in de pauze 
en een stencil met algemene snoei-
regels. Aanmelden vooraf is een 
vereiste en dit kan via htaalsmeer@
planet.nl of 0297-322562. Zie voor 
informatie de site: www.historische-
tuinaalsmeer.nl. De Tuin is te berei-
ken via het Praamplein, waar ook 
voldoende parkeerruimte is.

Live muziek in culturele café
Mrs. Smit & The Boys from 
Brasil zaterdag in Bacchus
Aalsmeer - Mrs. Smit & The Boys 
from Brasil in CC Bacchus verzor-
gen aanstaande zaterdag 5 maart 
een optreden in cultureel café Bac-
chus in de Gerberastraat. Deze vier-
koppige band komt uit Amsterdam 
en brengt vooral Braziliaanse mu-
ziek. De gitaar wordt bespeeld door 
Jesse Buitenhuis, de basgitaar is in 
handen van Nathan Klumperbeek, 
het drumstel wordt bewerkt door 
Daan van Kasteren en zangeres is 
Femke Smit.
De band werd in 2008 gevormd in 
de vooropleiding van het conser-
vatorium van Amsterdam. Met lief-
de maar zonder ervaring met Bra-

ziliaanse muziek begonnen ze we-
kelijks te repeteren. Al dat harde 
werk resulteerde in een te gek op 
treden in het openluchttheater in 
het Amsterdamse Vondelpark. Na 
dit optreden was het lange tijd stil 
rond Mrs. Smit en ook the Boys lie-
ten weinig van zich horen. Maar die 
stilte is voorbij, Mrs. Smit And The 
Boys From Brasil is back in busi-
ness en heeft een geheel Braziliaan-
se EP uitgebracht. Het optreden in 
Bacchus zaterdag begint om 21.30 
uur, zaal open vanaf 21.00 uur, en 
de toegangsprijs bedraagt: Uw gift! 
Bacchus is te vinden in de Gerbe-
rastraat 4. 

Muziek in Bacchus Barrage!
Aalsmeer - Vrijdagavond 4 maart is 
het weer tijd voor Bacchus Barrage, 
de leukste pubquiz van Aalsmeer! 
Deze keer worden alléén vragen ge-
steld over muziek en wat je daar al-
lemaal bij kunt bedenken.
Alle vragen worden rijkelijk voorzien 
van beeld- en/of geluidsarrange-
menten. Alles wijst zich vanzelf, uit-
leg is verder niet nodig. De quiz is 
volledig bedacht en gemaakt door 
de presentatoren Reinoud en Kees.
Speel mee met een eigen team of 
schuif aan bij een reeds bestaand 
team. Natuurlijk wél eerst even in-
schatten of het een winnaars-team 
is, want alles leuk en aardig, maar je 

wilt wél winnen.
Er worden drie ronden van der-
tig vragen gespeeld. Per ronde is 
een rondje van de zaak te winnen 
voor het best scorende team. Voor 
het team dat aan het einde van de 
avond de meeste punten heeft ge-
scoord, liggen prachtige Bacchus T-
shirts klaar. Maar natuurlijk is de eer 
van de overwinning het belangrijkst. 
Bacchus Barrage begint om 21.30 
uur, zaal open vanaf 21:00 uur en de 
toegangsprijs bedraagt: gratis. Cul-
tureel café Bacchus is te vinden in 
de Gerberastraat 4. Meer informa-
tie op de website www.cultureelca-
febacchus.nl.

Carnaval in Poelgilderdam
Kudelstaart - Carnavalsvereniging 
De Pretpeurders bestaat 44 jaar en 
daarom wordt komende week een 
extra feestelijk carnaval gevierd. 
Prins Kees den Eerste en zijn Raad 
van Elf roep iedere inwoner van Ku-
delstaart en omstreken op om het 
grote carnavalsfeest mee te komen 
vieren. Prins Kees den Eerste is al-
weer voor het derde achtereenvol-
gende jaar gekozen als Prins en na-
tuurlijk is hij daar trots op. Hij hoopt 
feestvierders te mogen begroeten in 
en bij het Dorpshuis en doet dit na-
tuurlijk met een driewerf. Het car-
navalsfeest begint vrijdag 4 maart 
om 18.41 uur met het jeugdcarnaval 
met Jeugdprins Victor 1 en Jeugd-
prinses Laura. Trek een mooie car-
navalsoutfit aan, want voor de leukst 
verklede ligt een prijs klaar. Tijdens 
het jeugdfeest wordt onder andere 
een playbackshow gehouden. Za-
terdag 5 maart start om 13.11 uur 

de kinderoptocht, waarvan de rou-
te door de Rietlanden gaat, en de 
zaterdagavond start met een car-
navalsmis om 19.01 uur in de Sint 
Jan kerk, gevolgd door vanaf 20.11 
uur het Prinsenbal. De muziek wordt 
deze avond verzorgd door de band 
Linke Soep en drive-in discotheek 
Ping Wing. Burgemeester Pieter Lit-
jens zal deze avond de sleutel van 
Poelgilderdam officieel overhandi-
gen aan Prins Kees 1. 
Zondag 6 maart staat de traditione-
le carnavalstocht op het program-
ma. Ook deze optocht rijdt door de 
Rietlanden. Aanvang is 11.41 uur bij 
het Dorpshuis aan de Kudelstaart-
seweg. Maandag 7 maart begint 
om 20.11 uur een soort aftercar-
navalsparty met diverse optredens 
en dinsdagmiddag 8 maart sluit de 
jeugd van vroeger het carnavals-
feest af met het seniorencarnaval 
van 14.11 tot 17.11 uur.

Session met Red Maddies
Aalsmeer - Ook in maart kan er 
weer gejamd worden op de woens-
dagavond in Blitzz. Woensdag 9 
maart zullen ‘The Red Maddies’ 
de avond openen. Deze 6-koppi-
ge band verwierf in korte tijd een 
behoorlijke naamsbekendheid in 
Aalsmeer en staat garant voor een 
enthousiast optreden met veel be-
kende nummers uit de rock- en 
popscene. ‘The Red Maddies’ be-
staat uit Madelon Jansen en Cees 

Kok op zang, Kevin Tak en Nick 
Lommerse op gitaar, Tobias Thuys-
man op bas en Kasper Zandvliet 
op drums. Blitzz in de Marktstraat 
opent de deuren om 20. 00 uur. De 
openingsact start rond de klok van 
21.00 uur met daaropvolgend de, 
inmiddels net zo bekende, jamses-
sie. Iedereen, met of zonder instru-
ment, is welkom om te komen ge-
nieten van een avondje live muziek. 
De toegang is gratis. 

Aanmelden voor 
popprijs 2011
Aalsmeer - Bands kunnen zich 
vanaf nu aanmelden voor de Pop-
prijs Amstelland en de Meerlanden! 
Tijdens deze jaarlijkse bandcom-
petitie strijden de deelnemers on-
der meer om studiotijd, gratis oe-
fenruimte en een optreden in P60. 
In totaal worden uit de inzendin-
gen vijftien bands geselecteerd, die 
worden verdeeld over drie voorron-

des. Deze voorrondes vinden plaats 
op drie verschillende locaties: Op 
2 april in Elf 91 in Ouderkerk aan 
de Amstel, op 8 april in de N201 in 
Aalsmeer en op 9 april in The Mix 
in Uithoorn. Vanuit iedere voorron-
de kiest de jury een winnaar. Tijdens 
de derde voorronde worden tevens 
twee wildcards uitgedeeld. In totaal 
komen dus vijf bands in de finale te-
recht, die in mei in P60 plaatsvindt. 
Aanmelden voor de Popprijs kan via 
www.popprijs2011.moonfruit.com. 
De inschrijfprocedure loopt tot en 
met donderdag 10 maart.

STAGE
MUSIC SHOP

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

Handig:
dubbel led-lampje
op lessenaar 

nieuw: akoestische 
gitaarversterker
GlX 30 W e 2,90e 158,-

e 11,50 e 9,95

Cadeautip: ketting/
sleutelhanger met gitaar 
+ plectrum

Ook: Discolampen
in heel veel
kleuren à



Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat op grond van artikel 3.9 Wabo besloten is de volgende 
omgevingsvergunning te verlenen:
• Aalsmeerderweg 349,  het vergroten van de woning d.m.v. 

een dakopbouw op de uitbouw aan de achterzijde van de 
woning;

• Distelvlinderstraat 2,  het plaatsen van een berging;
• Dorpshaven Zuid (Lijnbaangebied),  het uitbouwen van de 

woonkamer aan de voorzijde bij de bouwnummers 8,  9,  
24 (woningtype A3) 4,  10,  14,  16,  20 (woningtype B1),  
5,  11,  15,  17,  21 (woningtype B2) en 12,  13,  18,  19,  22,  
23 (woningtype B3) en het plaatsen van een dakkapel 
in het voordakvlak bij de bouwnummers 4,  10,  14,  16,  
20 (woningtype B1) en 5,  11,  15,  17,  21,  26,  30,  36,  45 
(woningtype B2) en 58,  65,  66,  73,  74,  81,  82,  89,  90,  97 
(woningtype C1) en 60 t/m 63,  68 t/m 71,  76 t/m 79,  84 
t/m 87 en 92 t/m 95 (woningtype C3) voor de woningen 
in het project “Dorpshaven Zuid”;

• Herenweg 29,  het vergroten van de woning;
• Kudelstaartseweg 243,  het uitbreiden van het 
 fysiotherapeutisch instituut;
• Legmeerdijk 313,  het verwijderen van asbest;
• Nieuw Oosteinde deelplan 9,  het leggen van kabels 
 en leidingen;
• Nieuw Oosteinde deelplan 9,  het leggen van kabels 
 en leidingen;
• Oosteinderweg 37,  het verwijderen van asbest;
• Sportlaan 54,  het vergroten van de dakkapel.

Kennisgeving Ontwerpbesluit wet 
Algemene bepAlingen Omgevingsrecht

Gelet op artikel 3.12 eerste lid en artikel 3.13 eerste lid 
van de Algemene wet bestuursrecht,  maken burgemeester en 
wethouders bekend dat zij op 15 november 2010 van Gede-
puteerde Staten van de provincie Noord-Holland,  in de hoe-
danigheid van VVBG-orgaan,  een verzoek hebben ontvangen 
om op grond van artikel 2.29,  lid 1,  onder a van de Wet al-
gemene bepalingen omgevingsrecht (hierna genoemd: Wabo) 
een aantal voorschriften van de bestaande omgevingsver-
gunning (v/h revisievergunning ingevolge de Wet milieu-
beheer) van Koninklijke De Vries Scheepsbouw B.V. gelegen 
Oosteinderweg 25 te Aalsmeer in te trekken en een aantal 
nieuwe voorschriften aan de vergunning te verbinden. In-
gevolge artikel 2.31,  lid 1,  onder a van de Wabo zijn wij ge-
houden om de voorschriften te wijzigen conform het verzoek.

Het ontwerpbesluit alsmede andere terzake zijnde stukken 
liggen vanaf 4 maart t/m 15 april 2011 ter inzage in het 
gemeentehuis bij de afd. Dienstverlening. De openingstijden 
van het gemeentehuis zijn: maandag,  dinsdag,  donderdag en 
vrijdag van 08.30-14.00 uur en woensdag van 08.30-20.00 
uur. Buiten deze openingstijden kunnen de stukken ook wor-
den ingezien op een ander tijdstip,  mits daarvoor van te 
voren een telefonische afspraak wordt gemaakt (tel. 0297-
387645).

Gemotiveerde zienswijzen kunnen door een ieder tot en 
met 15 april 2011 schrif telijk worden ingediend bij het col-
lege van bur gemeester en wethouders,  Postbus 253,  1430 
AG te Aalsmeer. Degene die schriftelijke zienswijzen indient 
kan verzoeken zijn/ haar persoonlijke gegevens niet bekend 
te maken. Een ieder die dit wenst wordt gedurende boven-
genoemde termijn in de gelegen heid gesteld mondelinge 
zienswijzen in te dienen en van gedachten te wisselen over 
het ontwerp van het besluit. Tevens kunt u een mondelinge 
toelichting krijgen op de stukken. U kunt hiervoor een af-
spraak maken met de afdeling Vergunningen en handhaving,  
tel. 0297-387645.

Verleende bouwvergunningen met toepassing van een 
vrijstelling artikel 19,  lid 2,  WRO

Een bouwvergunning,  met de daarop betrekking hebbende stuk-
ken,  ligt zes weken na de dag van verzending,  tussen 9.00-11.30 
uur,  ter inzage bij de afdeling vergunningen en handhaving,  ba-
lie 6. Belanghebbenden kunnen beroep aantekenen tegen de be-
sluiten,  aangezien op de bouwvergunning artikel 3.10 Algemene 
wet bestuursrecht van toepassing is verklaard. Op grond van 
artikel 8:1 van de Algemene wet bestuursrecht kan een belang-
hebbende tegen dit besluit,  binnen zes weken na toezending van 
dit besluit,  beroep instellen bij de Rechtbank Amsterdam,  sector 
bestuursrecht,  Postbus 75850,  1070 AW Amsterdam.

Indien een beroepschrift is ingediend gedurende de genoem-
de periode,  kan - indien er sprake is van een spoedeisend 
belang – een verzoek worden gedaan tot het treffen van een 
voorlopige voorziening. Dit verzoek dient te worden gericht 
aan de Voorzieningenrechter van de Rechtbank te Amster-
dam,  Postbus 75850,  1070 AW Amsterdam. Voor het indienen 
van een verzoek tot voorlopige voorziening is griffierecht 
verschuldigd.

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat op grond van artikel 40 Woningwet besloten is de vol-
gende bouwvergunningen te verlenen:
• het bouwen van 77 woningen en het inrichten van de 

openbare ruimte in het gebied van Proosdij Noord zuid-
zijde,  gelegen tussen de Mijnsherenweg,  de Hoofdweg,  de 
Leeghwaterstraat en kwekerij Nooit-gedacht,  kadastraal 
bekend,  gemeente Aalsmeer,  sectie D,  nrs. 6103 en 5933.

Verzenddatum omgevingsvergunningen: 3 maart 2011.

bestemmingsplAnnen

Vooraankondiging voorbereiding bestemmingsplan 
‘Bestemmingsplan Woonschepen’
Burgemeester en wethouders van Aalsmeer geven er over-
eenkomstig artikel 1.3.1 van het Besluit ruimtelijke orde-
ning kennis van dat zij een bestemmingsplan ‘Woonschepen’ 
voorbereiden. 

Plangebied
Het plangebied van het bestemmingsplan omvat de ver-
zameling van de verschillende locaties van de ligplaatsen 
van woonschepen voor permanente bewoning en recreatieve 
woonschepen,  waarbij elke ligplaats of cluster van ligplaat-
sen een deelplangebied vormt. 

Doelstelling
Het doel van het bestemmingsplan ‘Woonschepen” is tot één,  
integrale regeling te komen voor alle woonschepen binnen 
de gemeente. Met het oog op een goede landschappelijke in-
passing en bescherming van natuurwaarden zal het bestem-

beKendmAKing 

besluit financiële tegemoetkomingen voorzieningen 
maatschappelijke ondersteuning van g2, het 
samenwerkingsverband Aalsmeer-uithoorn 2011.
Het Dagelijks Bestuur van het Samenwerkingsverband Aals-
meer-Uithoorn kan op grond van de Wet maatschappelijke 
ondersteuning (Wmo) regels vaststellen over de wijze waarop 
zij invulling geeft aan haar bevoegdheden op grond van deze 
wet. Dit wordt onder andere vastgelegd in het Besluit finan-
ciële tegemoetkomingen Wmo. 

In het Besluit financiële tegemoetkomingen Wmo 2011 is 
de hoogte van de financiële tegemoetkoming van de in de 
Verordening voorzieningen Wmo vastgestelde voorzieningen 
opgenomen. Het Besluit financiële tegemoetkomingen Wmo 
wordt jaarlijks geactualiseerd. Op 7 februari 2011 heeft het 
Dagelijks Bestuur besloten het Besluit financiële tegemoet-
komingen vast te stellen per 1 januari 2011. 

Het Besluit financiële tegemoetkomingen Wmo 2011 ligt 
van 1 maart 2011 tot en met 12 april 2011 ter inzage in 
het gemeentehuis Aalsmeer. Gedurende deze periode kunnen 
zienswijzen met betrekking tot de wijziging op het Besluit 
financiële tegemoetkomingen Wmo 2011 worden ingediend. 

beKendmAKing 

regels persoonsgebonden budget wet 
maatschappelijke ondersteuning 2011 van g2, het 
samenwerkingsverband Aalsmeer-uithoorn 2011.
Het Dagelijks Bestuur van het Samenwerkingsverband Aals-
meer-Uithoorn kan op grond van de Wet maatschappelijke 
ondersteuning (Wmo) regels vaststellen over de wijze waarop 
zij invulling geeft aan haar bevoegdheden op grond van deze 
wet. Dit wordt onder andere vastgelegd in de Beleidsregels 
Wmo. Vooruitlopend op de Beleidsregels Wmo 2011 heeft het 
Dagelijks Bestuur de Regels Persoonsgebonden budget Wmo 
2011opgesteld.

In de Regels Persoonsgebonden budget Wmo 2011 zijn de 
regels rond het verkrijgen van een Persoonsgebonden budget 
en het verantwoorden van de besteding ervan opgenomen. 
Op 7 februari 2011 heeft het Dagelijks Bestuur besloten de 
Regels Persoonsgebonden budget Wmo 2011 vast te stellen 
per 1 april 2011. De Regels Persoonsgebonden budget Wmo 
2011 gaan onderdeel uitmaken van de later dit jaar op te 
stellen Beleidsregels Wmo 2011.

De Regels Persoonsgebonden budget Wmo 2011 ligt van 1 
maart 2011 tot en met 12 april 2011 ter inzage in het ge-
meentehuis Aalsmeer. Gedurende deze periode kunnen ziens-
wijzen met betrekking tot de Regels Persoonsgebonden bud-
get Wmo 2011 worden ingediend. 

definitieve beschiKKingen

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

Evenementenvergunning
Op grond van artikel 2.25 van de Algemene Plaatselijke Ver-
ordening is de vergunning verleend voor:
• Kindercarnavalsoptocht op 5 maart 2011 van 
 13.00-15.00 uur;
• Carnavalsoptocht op 6 maart 2011 van 11.30-15.00 uur;
Datum verzending vergunning 23 februari 2011

• Royale Club Avond in Crown Business Studio op 5 maart 
2011 van 22.00-05.00 uur;

• Evenement van kinderboerderij Boerenvreugd op 
grasveld in de Snoekbaarsstraat op zondag 15 mei van 
11.00-15.00 uur;

• Beachvolleybaltoernooi achter het Dorpshuis Kudelstaart 
op 21 mei 2011 van 12.00-23.00 uur;

• Peur um erin bij de Loswal op 22 mei van 14.00-19.00 
uur;

• Sinterklaasoptocht van de Loswal naar het Dorpshuis 
Kudelstaart op 19 november 2011 van 13.30-15.00 uur.

Datum verzending vergunning 3 maart 2011

wet Algemene bepAlingen Omgevingsrecht 

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning 
zijn ontvangen:
• Catharina-Amalialaan 66,  het vergroten van de school;
• Fonteinkruidhof 25; het plaatsen van een dakkapel;
• Hadleystraat 4,  het vergroten van de woning; 
• Jasmijnstraat 25,  het vergroten van de garage; 
• Legmeerdijk 291,  het kappen van 65 bomen;
• Legmeerdijk 313,  het verwijderen van asbest;
• Locatellihof 14,  het kappen van een boom;
• Oosteinderweg 37,  het verwijderen van asbest;
• Oosteinderweg 416,  het vergroten van de woning; 
• Rechtsbuitenstraat 32,  het plaatsen van een dakkapel;
• Stationsweg 4,  het plaatsen van markiezen;
• Uiterweg 288,  het wijzigen van de woning;
• Uiterweg 303,  het wijzigen van beschoeiing en inrichting 
 van het eiland;
• Willem Alexanderstraat 81,  het plaatsen van een dakkapel
• Zwarteweg 98,  het kappen van een boom.

Verleende omgevingsvergunningen,  reguliere procedure

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

vOOr meer infOrmAtie: www.AAlsmeer.nl

Officiële mededelingen
3 maart 2011

gemeente AAlsmeer
Drie Kolommenplein 1
Postbus 253 - 1430 AG Aalsmeer
Tel. 0297-387575 - fax 0297-387676
Email: info@aalsmeer.nl
Website: www.aalsmeer.nl

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

wiJKrAden
Heeft u vragen of wilt u informatie over de wijkraden? Kijk 
dan op www.wijkraden-aalsmeer.nl

AfsprAKen burgemeester en wethOuders
Wilt u een afspraak maken met de burgemeester of met 
een van de wethouders,  dan kunt u dit doen via het be-
stuurssecretariaat. Voor een afspraak met de burgemeester 
drs.P.J.M. Litjens: tel. 387511. Voor een afspraak met een 
van de wethouders: tel. 387512. Raadpleeg voor de porte-
feuilleverdeling www.aalsmeer.nl of uw gemeentegids.

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

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

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

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

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

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

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

mingsplan eisen stellen aan maatvoering van woonschepen 
en bijbehorende oeverbebouwing. In samenhang met het 
nieuwe bestemmingsplan zullen ook een nieuwe woonsche-
penverordening en een beeldkwaliteitplan voor woonsche-
pen worden opgesteld. Met het nieuwe stelsel van regelge-
ving wordt beoogd woonschepen voortaan onder het regime 
van de omgevingsvergunning te brengen. 

Nota van Uitgangspunten
Op 17 februari 2011 heeft de gemeenteraad de Nota van 
uitgangspunten voor het bestemmingsplan Woonschepen 
in Aalsmeer vastgesteld. In deze nota zijn de bouwstenen 
voor het nieuwe bestemmingsplan woonschepen neergelegd. 
De nota is beschikbaar gesteld via de gemeentelijke website 
www.aalsmeer.nl (te vinden onder de knop “bestemmings-
plannen” in het keuzemenu rechts op het beeldscherm onder 
“ga direct naar”).

Inzage
Een voorontwerp van het bestemmingsplan zal ter inzage 
worden gelegd met de mogelijkheid voor een ieder een in-
spraakreactie in te dienen. Naar verwachting zal de ter in-
zage legging van het voorontwerp plaatsvinden in het derde 
kwartaal van 2011. De kennisgeving van deze ter inzage leg-
ging zal worden gepubliceerd in De Nieuwe Meerbode en op 
de gemeentelijke internetsite. Met inachtneming van voor-
noemd artikel 1.3.1,  lid 2 Bro zij voorts vermeld dat er op 
dit moment nog geen gelegenheid is om over dit voornemen 
zienswijzen naar voren te brengen,  en dat er geen onafhan-
kelijke instantie in de gelegenheid is gesteld om over het 
genoemde voornemen advies uit te brengen.

Doorgeven informatie 
Ten behoeve van het bestemmingsplan hebben wij alle woon-
schepen in de gemeente geïnventariseerd,  waarbij is onder-
zocht of zij legaal dan wel illegaal een ligplaats innemen 
en of de bestaande situatie in overeenstemming is met de 
vergunning. Voor zover er naar aanleiding van deze inventa-
risatie nog onduidelijkheden zijn,  zullen in de komende we-
ken betreffende eigenaren/gebruikers worden aangeschreven 
met het verzoek om nadere informatie te verschaffen over 
hun woonschip of het gebruik van het woonschip. Indien 
eigenaren/gebruikers plannen hebben om op korte termijn 
hun woonschip te verbouwen of te vervangen of naar een 
andere locatie te verplaatsen,  verzoeken wij hen nadrukkelijk 
hierover contact met ons op te nemen. 

Contact
Voor meer informatie over deze vooraankondiging kunt u 
contact opnemen met mevrouw E. van der Klis,  juridisch 
beleidsmedewerker ruimtelijke ordening,  afdeling Vergun-
ningen en Handhaving,  via tel. 0297-387 575. Totdat het 
nieuwe bestemmingsplan in werking is getreden blijft het 
huidige stelsel van ligplaatsvergunningen van kracht. Nadere 
uitleg hierover vindt u op de gemeentelijke website via de di-
gitale balie (zoekterm ligplaatsvergunning) of u kunt terecht 
bij het omgevingsloket. De openingstijden van het omge-
vingsloket zijn van maandag t/m vrijdag 09.00 tot 12.00 uur.

vriJstelling ingevOlge de wet Op de 
ruimteliJKe Ordening (Oud)

De verleende vrijstelling,  met de daarop betrekking hebbende 
stukken,  ligt gedurende zes weken met ingang van de dag van 
verzending,  tijdens openingstijden ter inzage bij de afdeling 
Vergunningen en Handhaving,  balie 6. Het vrijstellingsbesluit 
is voorbereid met toepassing van de Uniforme Openbare Voorbe-
reidingsprocedure (afdeling 3.4 van de Algemene Wet Bestuurs-
recht),  dit betekent dat geen bezwaar kan worden ingediend 
tegen dit besluit. In artikel 49 lid 5 van de Woningwet wordt 
gesteld dat de verlening van een vrijstelling,  voor de mogelijk-
heid van beroep geacht wordt deel uit te maken van de beschik-
king waarop zij betrekking heeft. De beschikking uit dit artikel 
is in de betreffende situatie de bijbehorende bouwvergunning. 
Mocht u,  of een derde belanghebbende bezwaren hebben tegen 
de overwegingen in dit besluit,  kunt u beroep tegen dit besluit 
aantekenen bij de Rechtbank Amsterdam,  sector bestuursrecht,  
Postbus 75850,  1070 AW Amsterdam. Indien een beroepschrift 
is ingediend gedurende de genoemde periode,  kan – indien er 
sprake is van een spoedeisend belang – een verzoek worden ge-
daan tot het treffen van een voorlopige voorziening. Dit verzoek 
dient te worden gericht aan de Voorzieningenrechter van de 
Rechtbank te Amsterdam,  Postbus 75850,  1070 AW Amsterdam. 
Voor het indienen van een verzoek tot voorlopige voorziening is 
griffierecht verschuldigd.

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat op grond van artikel 19,  lid 2 van de Wet op de Ruimte-
lijke Ordening,  ten behoeve van het project Proosdij Noord 
zuidzijde vrijstelling van het geldende bestemmingplan is 
verleend voor:
• het bouwen van 77 woningen en het inrichten van de 

openbare ruimte in het gebied van Proosdij Noord zuid-
zijde,  gelegen tussen de Mijnsherenweg,  de Hoofdweg,  de 
Leeghwaterstraat en kwekerij Nooit-gedacht,  kadastraal 
bekend,  gemeente Aalsmeer,  sectie D,  nrs. 6103 en 5933.

wet geluidhinder

Het besluit,  met de daarop betrekking hebbende stukken,  ligt 
met ingang van 11 maart 2011 gedurende 6 weken ter inzage 
bij de afdeling vergunningen en handhaving,  balie 6. Op grond 
van artikel 8:1 van de Algemene wet bestuursrecht kan een be-
langhebbende tegen dit besluit,  de ter inzage periode,  beroep 
instellen bij de Rechtbank Amsterdam,  sector bestuursrecht,  
Postbus 75850,  1070 AW Amsterdam. Hiervoor is griffierecht ver-
schuldigd. Indien een beroepschrift is ingediend gedurende de 
genoemde periode,  kan – indien er sprake is van een spoedeisend 
belang – een verzoek worden gedaan tot het treffen van een 
voorlopige voorziening. Dit verzoek dient te worden gericht aan 
de Voorzieningenrechter van de Rechtbank te Amsterdam,  Post-
bus 75850,  1070 AW Amsterdam. Voor het indienen van een ver-
zoek tot voorlopige voorziening is apart griffierecht verschuldigd.

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat hogere waarden zijn vastgesteld op grond van artikel 
83 lid 2 van de Wet Geluidhinder voor 49 woningen binnen 
het project Proosdij Noord zuidzijde,  op het perceel gelegen 
tussen de tussen de Mijnsherenweg,  de Hoofdweg,  de Leeg-
hwaterstraat en kwekerij Nooit-gedacht,  kadastraal bekend,  
gemeente Aalsmeer,  sectie D,  nrs. 6103 en 5933.

vervolg op volgende blz. 



Officiële mededelingen
3 maart 2011

welstAndscOmmissie

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

ter inzAge biJ de Afdeling dienstverlening, 
weeK 9

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

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

Family, Einsteinstraat 85;
t/m 12 mrt Drank en Horecavergunning: 
 Cafetaria Eethuis Family, Einsteinstraat 85;
t/m 23 mrt Verkeersbesluit: 2010/15704;

t/m 23 mrt Concept Standplaats- en Ventbeleid 2011;
t/m 25 mrt Ontheffing Sluitingstijd: Dorpshuis Kudelstaart 

in de nacht van 5 en 6 maart en van 7 op 8 
maart 2011 tot 02.00 uur;

t/m 28 apr Vastgestelde regionale waterkeringen 2010;
t/m 30 mrt Evenementenvergunning: het plaatsen van de 

ark van Noach van 15 februari t/m 18 april 
2011;

t/m 30 mrt Evenementenvergunning: een open 
waterwedstrijd bij het surfeiland op 14 
augustus 2011;

t/m 1 apr Ontheffing sluitingstijd: Holland Huys in de 
nacht van 26 op 27 februari 2011 tot 02.00 uur;

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

 van 2 springkussens en een toiletwagen;
t/m 7 apr Kindercarnavalsoptocht op 5 maart 2011 
 van 13.00-15.00 uur;
t/m 7 apr Carnavalsoptocht op 6 maart 2011 
 van 11.30-15.00 uur;
t/m 8 apr Verkeersbesluit 2010 / 12595;

t/m 12 apr Bekendmaking Besluit financiële tegemoet-
 komingen voorzieningen maatschappelijke 
 ondersteuning van G2, het samenwerkings-
 verband Aalsmeer-Uithoorn 2011;
t/m 12 apr Bekendmaking Regels Persoonsgebonden 

budget Wet maatschappelijke ondersteuning 
2011 van G2, het Samenwerkingsverband 
Aalsmeer-Uithoorn 2011;

t/m 15 apr Royale Club Avond in Crown Business Studio op 
5 maart 2011 van 22.00-05.00 uur;

t/m 15 apr Evenementenvergunning: van kinderboerderij 
 Boerenvreugd op grasveld in de Snoekbaars--
 straat,op zondag 15 mei van 11.00-15.00 uur;
t/m 15 apr Evenementenvergunning: Beachvolleybal-

toernooi achter het Dorpshuis Kudelstaart op 
21 mei 2011 van 12.00-23.00 uur;

t/m 15 apr  Evenementenvergunning: Peur um erin bij de 
Loswal op 22 mei van 14.00-19.00 uur;

t/m 15 apr Evenementenvergunning: Sinterklaasoptocht 
van de Loswal naar het Dorpshuis Kudelstaart 
op 19 november 2011 van 13.30-15.00 uur.

ter inzAge biJ de Afdeling dienstverlening, 
bAlie 6

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

inzagetermijn tot vrijdag 8 april 2011
• Westeinderplassen H 450, het ontgraven van water, ver-

nieuwen van beschoeiing en het gebruiken van een voor-
malig baggerdepot voor recreatieve doeleinden.

verdagen (verlenging) beslistermijn aanvraag 
omgevingsvergunning
Krachtens artikel 3.9, lid 2, van de Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht kan het bevoegd gezag de in het eerste lid 
bedoelde termijn (acht weken) eenmaal met ten hoogste zes 
weken verlengen. De beslissing op de volgende aanvragen is 
met toepassing van artikel 3.9, lid 2 van de Wabo met zes 
weken verdaagt:
• Aalsmeerderweg 345, ontvangen op 10 januari 2011.

vOOr meer infOrmAtie: www.AAlsmeer.nl

vervolg van vorige blz.

Inbraak bij bank
Kudelstaart - Op donderdag 17 fe-
bruari hebben tussen half tien en 
tien uur in de avond twee man-
nen geprobeerd in te breken in het 
bankfiliaal in de Einsteinstraat. Het 
tweetal is niet verder gekomen dat 
de hal. Na ongeveer een half uur 
zijn ze er weer vandoor gegaan. Er 
is niets ontvreemd.

Nieuwe kansen voor zeldzame 
natuur van de Bovenlanden
Aalsmeer - Een uitgebreide dele-
gatie van onder andere de Provincie 
Noord-Holland, Landschap Noord-
Holland, Hoogheemraadschap van 
Rijnland en Gemeente Aalsmeer 
maakte vorige week een vaartocht 
door het unieke landschap van de 
Bovenlanden. De samenwerkings-
partners willen hun krachten bun-
delen om zo de zeldzame natuur en 
de cultuurhistorische pareltjes van 
dit gebied, zoals de trekheestercul-
tuur, te beschermen en de mogelijk-
heden te onderzoeken voor duurza-
me recreatie. 
Lang niet iedereen weet dat tussen 
de Ringvaart en de Oosteinderweg 
een eeuwenoud en uniek landschap 
ligt met honderden eilandjes, de Bo-
venlanden. Bovendien ligt achter de 
lintbebouwing de Oosteinderpoel 
verscholen, die vanwege haar flo-
ra en fauna een uniek natuurgebied 
is in Nederland. Daarnaast vormen 
de Bovenlanden de steunpilaar van 
de Groene AS, een ecologische en 
recreatieve verbindingszone die de 
provincie aanlegt tussen Amstelland 
en Spaarnwoude. Allemaal redenen 
om dit bijzondere gebied te behou-
den en te versterken. En bescher-
ming is noodzakelijk, omdat wegens 
het verdwijnen van de trekheerster-
cultuur een eeuwenoud cultuur-
landschap verloren dreigt te gaan. 
Ook heeft het gebied te lijden door 
afslag: de oevers moeten worden 
beschermd om te voorkomen dat de 
eilanden langzamerhand afkalven. 

Duurzame recreatie
Verschillende delen van de Boven-
landen zijn eigendom van Land-
schap Noord-Holland, dat de na-
tuur- en cultuurhistorische waarden 
van het gebied graag wil bescher-
men én het gebied waar mogelijk 
wil openstellen voor duurzame re-
creatie. In het rapport Op het scherp 
van de snede, dat de organisatie 
tijdens de vaartocht overhandig-
de aan onder andere gedeputeerde 
van Noord-Holland Rob Meerhof, 
zien de samenstellers allerlei moge-
lijkheden voor het gebied, zoals het 
aanleggen van wandelpaden, vaar-
routes voor kleine bootjes en een 
kleine horecagelegenheid. Dit be-
tekent wel dat het gebied volgens 
Landschap Noord-Holland meer 
zichtbaar en beter bereikbaar moet 
worden gemaakt. Wethouder Ulla 

Eurich is blij met het rapport. “De-
ze ideeën passen goed bij het beleid 
van de gemeente Aalsmeer. Wij wil-
len graag de watersport en recrea-
tie stimuleren, maar daarbij mag de 
duurzaamheid niet in de knel ko-
men.”

Ecologische ‘stapstenen’
Tijdens deze dag werd nog een an-
der rapport uitgereikt: Het Uitvoe-
ringsprogramma Groene AS, dat in 
opdracht van de provincie Noord-
Holland is opgesteld. De bedoeling 
van de Groene As, die een onder-
deel is van de Ecologische Hoofd-
structuur, is om een ecologische 
en recreatieve verbinding te ma-
ken tussen verschillende natuurge-
bieden in en rond Amsterdam. Een 
belangrijk onderdeel daarvan is het 
aanleggen van ecologische stapste-
nen, kleine natuurgebiedjes waar-
door dieren en planten zich kun-
nen verspreiden naar andere, gro-
tere natuurgebieden. Het gaat hier 
bijvoorbeeld om de waterspitsmuis, 
meervleermuis en de ringslang. In 
het plan staat precies wat wanneer 
moet gebeuren, wie daarvoor ver-
antwoordelijk is en wat de kosten 
zijn. Wethouder Eurich: “Alle projec-
ten en knelpunten zijn nu duidelijk 
in kaart gebracht, dat is een grote 
stap voorwaarts. Je ziet dat ontzet-
tend veel mensen en partijen zich 
bezighouden met dit gebied. Die sa-
menwerking moeten we vasthouden 
en nu doorpakken.” 

Oeverbescherming
Een ander belangrijk onderdeel van 
de Groene AS dat al in mei wordt 
opgestart door het Hoogheemraad-
schap van Rijnland en de provincie 
Noord-Holland is de aanleg van na-
tuurlijke oeverbescherming. Door 
de wind en de scheepvaart op de 
Ringvaart hebben de oevers van de 
eilanden flink te lijden en verdwij-
nen grote delen land in het water. 
Wethouder Ulla Eurich: “Het idee 
is om meterslange tubes te vullen 
met bagger uit de Ringvaart. Deze 
worden voor de oevers gelegd, zo-
dat daarachter een luwwaterzone 
ontstaat. Op deze manier creëren 
we een ideaal leefgebied voor ver-
schillende zeldzame dieren, zoals de 
meerval. De tubes zullen net onder 
water staan en worden beplant met 
riet, zodat ze er natuurlijk uit zien. 

Doordat we de bagger nu niet hoe-
ven af te voeren, is de aanleg van 
duurzame oevers financieel haal-
baar.” Daarnaast werkt de Gemeen-
te Aalsmeer aan het project Groen-
zone (voorheen ‘Sloopzone’) van 
start. In dit gebied, dat gelegen is in 
de Bovenlanden en in het verlengde 
ligt van de Aalsmeerbaan, is het om 
veiligheidsredenen niet meer toege-
staan om te wonen. “Wij hebben dit 
gebied echter niet afgeschreven”, 
zegt Eurich. “We zien het als een 
enorme kans om het te transforme-
ren in een groen-recreatieve omge-
ving, waar we natuur- en cultuur-
waarden willen laten herleven. We 
willen dit gebied  toegankelijk ma-
ken voor recreatie én een belangrij-
ke rol geven binnen de Groene AS.”

Bezuinigingen
Aan het eind van de vaartocht wa-
ren alle ogen gericht op de gedepu-
teerde van de provincie Noord-Hol-
land, Rob Meerhof. Veel projecten 
zijn namelijk voor een groot deel af-
hankelijk van financiële steun door 
de provincie, zoals de aankoop van 
akkers door stichting de Boven-
landen. Maar de provincie heeft – 
evenals de gemeente Aalsmeer – 
minder geld beschikbaar omdat het 
Rijk minder geld verstrekt, vertel-
de Meerhof, die net als de andere 
aanwezigen was getroffen door de 
schoonheid van de Bovenlanden. 
“Ik vind het geweldig om te zien hoe 
al deze plannen bij elkaar komen 
en het zou prachtig zijn als we de-
ze gouden kans voor samenwerking 
nu kunnen grijpen.” 

Naar ziekenhuis 
na aanrijding
Aalsmeer - Op donderdag 17 fe-
bruari heeft een aanrijding plaats-
gevonden op de Bosrandweg. Een 
25-jarige motorrijder uit Utrecht 
remde voor het op rood springen-
de stoplicht. De achter hem rijden-
de automobilist, een 43-jarige man 
uit IJmuiden, zag dit te laat en knal-
de op de motorfiets. De motorrij-
der kwam ten val en is met onbe-
kend letsel naar het ziekenhuis ver-
voerd. Beide voertuigen raakten be-
schadigd.

Scooter gestolen!
Aalsmeer - Tussen donderdag 24 
en zaterdag 26 februari is vanuit de 
Karperstraat een scooter van het 
merk Piaggio gestolen. De scooter 
is zwart van kleur en heeft het ken-
teken 71-DPT-2. De diefstal heeft 
tussen zes uur in de avond en tien 
uur ‘s ochtends plaatsgevonden.

Botsing met een 
slok teveel op
Kudelstaart - Op woensdag 23 fe-
bruari rond kwart voor elf in de 
avond heeft een eenzijdige aan-
rijding plaatsgevonden op de Ku-
delstaartseweg. Een automobilist 
was tegen een verkeerszuil gere-
den en verliet daarop zijn auto. Een 
getuige zag de man weglopen en 
waarschuwde de politie. De betref-
fende bestuurder kon getraceerd 
worden. De 46jarige bleek teveel 
alcohol gedronken te hebben. Hij 
wilde eerst niet meewerken, maar 
deed uiteindelijk toch een blaastest. 
Het ademanalyseapparaat stokte bij 
575 Ugl. 

Man bedreigd
Aalsmeer - Op maandag 28 febru-
ari rond tien voor vier in de mid-
dag is een man in zijn woning aan 
de Legmeerdijk bedreigd door vier 
mannen. Het viertal verdween daar-
na in de richting van Amstelveen. 
De politie heeft de achtervolging in-
gezet en kon de auto met de vier in-
zittenden in Amstelveen tot stilstand 
brengen. De vier mannen zijn aan-
gehouden. In de auto zijn geen wa-
pens aangetroffen. Een onderzoek 
is nog in volle gang.

Negen boetes na 
verkeerscontrole
Aalsmeer - Op vrijdag 25 februa-
ri heeft de politie een rijdende ver-
keerscontrole gehouden op en rond 
de N201 tussen drie uur in de mid-
dag en tien uur ’s avonds. Er zijn to-
taal negen bekeuringen uitgedeeld. 
Een bestuurder werd betrapt op rij-
den door het rode verkeerslicht, een 
ander was al rijdend aan het telefo-
neren, een automobilist droeg geen 
gordel en een chauffeur kon zich 
rijbewijs niet tonen. Ook zijn twee 
boetes gegeven aan bromfietsers, 
die met opgevoerde brommers re-
den. Een daarvan haalde een snel-
heid van meer dan 100 kilome-
ter per uur. Drie prenten zijn uitge-
schreven voor het niet op orde heb-
ben van de verlichting.

Naar Vu na val
Aalsmeer - Op zaterdag 26 febru-
ari rond elf uur in de ochtend is een 
80-jarige vrouw uit Aalsmeer ten 
val gekomen op het Poldermeester-
plein. Een ambulance heeft de ge-
wonde vrouw naar het VU-zieken-
huis vervoerd. Besloten werd de 
vrouw een nachtje te laten blijven. 
Inmiddels is de 80-jarige weer thuis.

Uitbreiding van De Mikado
Aalsmeer - In de vergadering van 
22 februari heeft het college van 
burgemeester en wethouders in-
gestemd met de uitbreiding van De 
Mikado aan de Catharina-Amalia-
laan 66. De uitbreiding vindt plaats 
in de fietsenstalling. In de uitbrei-
ding wordt rekening gehouden met 
één kleuterlokaal, drie gewone loka-
len en een uitbreiding van de bui-
tenschoolse opvang met 2,5 groep. 
De werkzaamheden vinden plaats 
in de zomer van 2011 en zijn ge-
reed met ingang van het school-

jaar 2011/2012. Het college vraagt 
aan de gemeenteraad om een kre-
diet om de werkzaamheden te kun-
nen bekostigen. Met de uitbreiding 
is een bedrag gemoeid van 906.189 
euro, inclusief btw. Ook wordt een 
bedrag van 14.541 euro, inclusief 
btw, beschikbaar gesteld voor de 
eerste inrichting, onderwijsleerpak-
ket en meubilair voor de 9e groep 
van pcbs De Brug. En de bestuur-
ders besluiten in 2011 een update 
te maken van de meerjarenonder-
houdsplanning gebouwen.

Aalsmeer - Vier winkeldieven zijn 
afgelopen week betrapt in diverse 
winkels in de gemeente. Op woens-
dag 23 februari om half twaalf in de 
ochtend werd in een winkel op het 
Poldermeesterplein door personeel 
gezien dat iemand spullen wilde 
ontvreemden. De politie is gealar-
meerd. De Aalsmeerder bleek voor 
ongeveer 20 euro aan goederen bij 
zich te hebben. 
Om even over half vijf in de middag 
is de politie opnieuw gevraagd om 
een winkeldief te komen arresteren. 
Dit maal bij een doe het zelf zaak in 
de Lakenblekerstraat. De Aalsmeer-

der is voor verhoor meegenomen. 
Op vrijdag 25 februari rond acht uur 
in de avond wilde een man, zonder 
vaste woon- of verblijfplaats, een 
winkel op het Praamplein uitwande-
len met in zijn zakken schoonheids-
producten ter waarde van ongeveer 
20 euro. De politie heeft de dief ge-
arresteerd. 
Afgelopen maandag 28 februari kon 
rond acht uur in de avond dank-
zij oplettend personeel een winkel-
dief in de kraag gevat worden. De 
man uit Amsterdam had zich enke-
le drankjes en levensmiddelen toe-
geëigend.

Winkeldieven in kraag gevat

Negen aanhoudingen na 
vernielingen in centrum
Aalsmeer - Rond vijf uur in de 
nacht van vrijdag 18 op zaterdag 19 
februari zijn negen jongeren in de 
leeftijd van 21 tot 23 jaar uit Amster-
dam aangehouden wegens openlij-
ke geweldpleging. 
Op en rond de Van Cleeffkade heb-
ben de jongens fietsen in het water 
gegooid, zeker vier, en een vijftal bij 

de bushalte gestalde fietsen op het 
dak van het bushokje gezet. Het ne-
gental is richting de N201 gelopen 
en onderweg ook vernielingen ge-
pleegd bij Crown Business Centre. 
Slagbomen zijn afgebroken en pion-
nen vernield. 
De negen jongeren moeten zich 
verantwoorden bij de rechtbank.

Ride for the Roses langs 
mooiste plekken in regio
Aalsmeer - Deze week zijn de rou-
tes bekend geworden van de veertien-
de editie van de Ride for the Roses, het 
fietsevenement voor jong en oud dat dit 
jaar op 4 september wordt gehouden 
in Aalsmeer. De verschillende fietsrou-
tes voeren langs de mooiste plekjes van 
Aalsmeer en omgeving. 
Jong en oud, getraind of ongetraind, 
iedereen kan deelnemen aan de Ri-
de for the Roses, een fietsevenement 
dat wordt gehouden voor de strijd te-
gen kanker. Deelnemers aan dit fiets-
evenement kunnen kiezen uit toertoch-
ten van 28 en 50 kilometer of de cycle-
tour van 100 kilometer. De routes van 28 
en 50 kilometer gaan vooral over rusti-
ge wegen en fietspaden. De toertocht 
van 28 kilometer is bij uitstek geschikt 
voor (groot)-ouders met kinderen. Deel-
nemers kunnen in hun eigen tempo fiet-
sen langs de prachtige Westeinderplas-
sen, de Ringvaart en het mooie Holland-
se polderlandschap. Er zijn onderweg 
volop mogelijkheden om iets te drin-
ken of een ijsje te eten op een terrasje. 

De toertocht van 50 kilometer, die on-
der andere door het unieke plassenge-
bied van Zuid-Holland, waaronder het 
Braassemermeer, voert, is uitermate ge-
schikt om samen met collega’s of vrien-
den te fietsen. 
De cycletour van 100 kilometer wordt 
gereden over brede en provinciale we-
gen en gaat onder andere langs Hoofd-
dorp, Heemstede, Leimuiden en Lange-
raar. Deze lange rit wordt als één geslo-
ten peloton van 6000 fietsers gereden 
en begeleid door 150 motorrijders. Aan 
de tourrit, die vooral geschikt is voor ge-
trainde fietsers, doen elk jaar vele be-
kende sporters mee. Voor alle routes 
geldt: schrijf zo snel mogelijk in, want 
vol is vol. Voor meer informatie over de 
routes, sponsormogelijkheden en in-
schrijving: www.ridefortheroses.nl. 
Naast het fietsevenement zullen in 
Aalsmeer meer activiteiten plaatsvin-
den, zoals zwemmen en solex racen 
voor de RFTR en een benefietveiling van 
planten. Informatie over deze evene-
menten volgt zo spoedig mogelijk.

Broers in de fout 
Hoofddorp – Een politieman con-
troleerde zondagochtend 27 februa-
ri om 7.15 uur een auto bij een ben-
zinestation langs de A4. De inzitten-
den gedroegen zich nogal verdacht 
en keken schichtig om zich heen. 
In het voertuig troffen de agenten 

verschillende goederen aan, waar-
onder een aantal laptops. Hiervoor 
bleken de twee, afkomstig uit Am-
sterdam en broers van elkaar, geen 
plausibele verklaring te hebben. De 
mannen zijn daarop aangehouden 
op verdenking van heling en over-
gebracht naar een politiebureau 
voor verhoor.
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Donatie ‘Dag van je Leven’
Aalsmeer - Ballast Nedam Bouw 
en Ontwikkeling B.V. uit Amsterdam 
heeft het mooie bedrag van duizend 
euro gedoneerd aan Stichting Dag 
van je Leven. Het bedrijf heeft er-
voor gekozen om in december 2010 
geen kerstpakketten aan relaties 
te schenken. Maar in plaats daar-
van is het personeel benaderd met 
de vraag of zij zich inzetten voor een 
goed doel in Noord Holland. Uit de 
aanmeldingen zijn vijf goede doelen 
gekozen, waaronder Stichting Dag 
van je Leven. De andere organisa-
ties, die een donatie mochten ont-
vangen, zijn het Reumafonds, Tafel-
tennisvereniging in Hoorn, Zeevaar-
dersgroep in IJmuiden en een kin-
derkamp voor gehandicapte kin-
deren in Bentveld. Ballast Nedam 
is een Nederlands beursgenoteerd 
concern met een breed pakket van 
bouwgerelateerde producten en 
diensten en behoort tot de top vijf 

van de Nederlandse bouwconcerns. 
Het bestuur van Stichting Dag van je 
Leven is uitermate blij met de spon-
soring van Ballast Nedam Bouw en 
gaat dit bedrag gebruiken voor de 
organisatie van het jaarlijkse feest 
voor verstandelijk gehandicapten 
tijdens de Aalsmeerse Feestweek 
begin september. Stichting Dag 
van je Leven is een lokaal, particu-
lier initiatief ontstaan in Aalsmeer. 
Momenteel is de stichting ook ac-
tief in o.a. Amstelveen, Uithoorn en 
Hoofddorp. De stichting wil men-
sen met een lichamelijke en/of een 
verstandelijke handicap de dag van 
hun leven bezorgen. De organisatie 
doet dit ondermeer door het moge-
lijk maken van activiteiten, zoals een 
botentocht of een feest. Maar ook 
individuele wensen kunnen in ver-
vulling gaan. Meer informatie over 
de stichting is te vinden op www.
dagvanjeleven.org.

Feestweek zoekt vrijwilligers
Rijsenhout - Momenteel wordt 
in Rijsenhout weer hard gewerkt 
om ook dit jaar weer een geslaag-
de feestweek neer te kunnen zet-
ten. De feestweek vindt dit jaar wat 
vroeger dan normaal plaats. 
Van 15 tot en met 22 mei is jong en 
oud weer welkom om te komen ge-
nieten van activiteiten en veel mu-
ziek. Binnenkort wordt het volledi-
ge programma gepresenteerd op de 
website www.feestweekrijsenhout.

nl. Overigens kan een feestweek 
niet tot stand komen zonder vrijwil-
ligers. Zin en tijd om een steentje bij 
te dragen? 
Kom dan op woensdag 9 maart naar 
de Vluchtheuvel aan de Aalsmeer-
derweg 753 in Rijsenhout. Om 20.00 
uur begint een informatieavond voor 
vrijwilligers in spe. Geïnteresseer-
den zijn van harte welkom. Of stuur 
een email voor opgave naar info@
feestweekrijsenhout.nl.

Cursus kennismaken met 
computer voor 50-plussers 
Aalsmeer - Kennismaken met de 
computer is een cursus is voor de-
genen die weinig of niets weten 
van computers. Stap voor stap wor-
den de cursisten wegwijs gemaakt. 
Naast de klassikale uitleg van de 
docent zullen de cursisten vooral 
zelf (onder begeleiding van de do-
cent) gebruik leren maken van de 
verschillende toepassingsmogelijk-
heden. Het doel van deze cursus 
is de cursist een goede indruk ge-
ven van wat er zoal mogelijk is met 
de computer. Zo wordt ondermeer 
aandacht besteed aan Windows, 
Word en Internet. Voor de cursis-
ten die thuis Windows Vista hebben 
is het ook mogelijk om deel te ne-
men aan de cursus. Op de lescom-
puters staat het besturingsprogram-
ma Windows XP maar in de handlei-
ding wordt naast Windows XP ook 
het werken met Windows Vista be-
schreven. De cursus bestaat uit acht 
wekelijkse lessen van anderhalf uur 
en start woensdag 9 maart om 11.00 
uur in gebouw Seringenhorst aan 
de Parklaan 26a.

Digitale fotobewerking 
Ook start woensdag 9 maart een 

cursus digitale fotobewerking voor 
50-plussers. Deze cursus is gericht 
op de enigszins ervaren computer-
gebruiker, maar die (bijna) geen er-
varing heeft met het bewerken van 
foto’s, die met een digitale came-
ra gemaakt zijn. In de cursus wordt 
stap voor stap uitgelegd hoe fo-
to’s digitaal bewerkt kunnen wor-
den. Met een speciaal fotoprogram-
ma is het mogelijk de foto’s op bij-
na professionele wijze te bewerken. 
In een handomdraai worden foto’s 
bewerkt of verfraait en worden ver-
rassende effecten toegepast. Dit 
programma bevat tevens honder-
den kant-en-klare sjablonen waar-
mee bijvoorbeeld snel posters, ka-
lenders en wenskaarten ontworpen 
kunnen worden. In de cursus wordt 
geoefend met foto’s die staan op de 
meegeleverde cd-rom. De cursus 
bestaat uit zes wekelijkse lessen 
van anderhalf en wordt vanaf 9.15 
uur gegeven in gebouw Seringen-
horst aan de Parklaan. Beide cur-
sussen starten alleen bij voldoende 
deelnemers. Voor opgave en meer 
informatie kan in de ochtenduren 
gebeld worden met: Vita welzijn en 
advies, tel. 0297-344094.

Lezing en diavond bij Groei en Bloei
Waar komen tuinplanten vandaan?
Aalsmeer - Alle tuinplanten zijn 
ooit op enig moment uit de natuur 
gehaald en zijn vaak na lange om-
zwervingen en kwekersactiviteiten 
in tuinen terecht gekomen. In een 
lezing over tuinplanten neemt Bri-
an Kabbes geïnteresseerden mee 
naar alle uithoeken van de wereld 
waar hij met eigen ogen de voorou-
ders van tuinplanten in het wild zag 
groeien. In de uitgestrekte prairies 
van Noord-Amerika tot de Alpen, 
in Nieuw-Zeeland en de steile hel-
lingbossen in Japan en in de steen-
woestijnen van Zuid-Afrika zijn ooit 

planten verzameld om als tuinplant 
te gaan dienen. Tijdens deze diale-
zing van Groei en Bloei op donder-
dag 10 maart krijgen de bezoekers 
een beeld van het verzamelen van 
planten in vroeger tijden door on-
verschrokken plantenjagers. In twee 
maal 50 minuten wordt een botani-
sche wereldreis gemaakt, langs ve-
le boeiende tuinplanten en even zo-
veel opmerkelijke verhalen. De le-
zing begint om 20.00 uur, is in het 
Wellantcollege aan de Linnaeuslaan 
2 en zowel leden als niet-leden zijn 
welkom.

Zaterdag 12 maart in galerie Sous Terre

‘Tafelen met een verhaal’ 
met Lionsclub Ophelia 
Aalsmeer - Op zaterdag 12 maart 
organiseert Lionsclub Aalsmeer Op-
helia een benefietdiner onder de ti-
tel ‘Tafelen met een verhaal’ in gale-
rie Sous Terre aan de Kudelstaart-
seweg ten bate van een goed 
Aalsmeers doel: Een Verhalenta-
fel voor de bewoners van Verpleeg-
huis Rozenholm en Zorgcentrum 
Aelsmeer. 
De avond is bestemd voor ieder-
een die zin heeft in een bijzondere 
avond en die de ouderen een warm 
hart toedraagt. In de sfeervolle loca-
tie krijgen de bezoekers een fantas-
tische dinnershow voorgeschoteld, 
uniek in zijn soort, waarbij men niet 
op één plek zit, maar rond kan lo-
pen. 
De bezoekers eten zittend, of aan 
een statafel, net waar ze zijn als het 
volgende hapje wordt geserveerd. 
Zo kan onder het genot van een 
heerlijk glas wijn, fris of een glaasje 
bier tegelijkertijd netwerken worden 
verstevigd en kennis gemaakt wor-
den met andere mensen. 
Het entertainment wordt verzorgd 
door Katelijne van Otterloo met haar 
pop-jazz trio, het duo Geert La-
bordus en Thijs Rührup, Les Deux 
Framboises met Lisa Kaaijk en Me-
rel Neijdam en verhalenverteller en 
inspirator Peter Maarsen. De cu-
linaire invulling van deze avond 
wordt verzorgd door business- en 
partycatering Leenders. 
Dit familiebedrijf uit De Kwakel, 
dat volgend jaar zijn 125-jarig be-
staan viert, gaat de zintuigen prik-
kelen met diverse kleine koude en 
warme gerechtjes, die geduren-
de de gehele avond gepresenteerd 

gaan worden. De dames van Lions-
club Aalsmeer Ophelia ondersteu-
nen Leenders deze avond op pro-
fessionele wijze en zullen erop toe-
zien, dat het de bezoekers aan niets 
zal ontbreken. 

Loterij
Ook wordt deze avond een loterij 
gehouden met fantastische prijzen, 
waaronder een geheel verzorgde 
midweek (inclusief vliegtickets) in 
het countryhouse Rustico del Boz-
zo in Castelleone di Suasa in Italië, 
een ballonvaart, een weekend voor 
zes personen in Limburg, weekend 
trekkershut, een verzorgde boot-
tocht, een keur aan cadeaubonnen 
beschikbaar gesteld door verschil-
lende Aalsmeerse winkeliers, en ga 
zo maar door. 
Voldoende goede redenen om te 
komen op 12 maart.
 Maar natuurlijk is de beste reden 
om aan Aalsmeerse ouderen een 
plek te geven waar zij elkaar kunnen 
ontmoeten en waar zij zich kunnen 
bezig houden met delen van herin-
neringen en verhalen, die ook nog 
eens ‘de helderheid van geest’ sti-
muleren. Schuif ook aan en zorg dat 
de verhalentafel aangeschaft kan 
worden. 
De ontvangst 12 maart is tussen 
18.30 en 19.00 uur. De toegangs-
prijs bedraagt 85 euro per persoon 
en dit bedrag is natuurlijk all-inclu-
sief. Kaartverkoop via aalsmeer.op-
helia@lions.nl, via een zestal elders 
in een advertentie genoemde win-
kels in Aalsmeer, Kudelstaart en Rij-
senhout en via 06-53489411, 06-
55345022.

Lever ook bijdrage aan veiling 
‘Kudelstaart voor Kudelstaart’ 
Aalsmeer - Deze week krijgen alle 
inwoners van Kudelstaart een brief 
in de bus van de veiling Kudelstaart 
voor Kudelstaart. Deze wordt op za-
terdag 7 mei vanaf 20.00 uur gehou-
den in het Dorpshuis. 
Vrijwilligers van de Ouderensoos 
gaan huis-aan-huis het hele dorp 
door met formulieren waarop inwo-
ners kenbaar kunnen maken wat 
voor bijdrage zij gaan leveren aan 
de veiling van Kudelstaart. 
Dat mag een bijdrage in contanten 
zijn of overmaking van een bedrag 
op rekening 3001.07.927 t.n.v. Vei-
ling Kudelstaart voor Kudelstaart. 
Met behulp van deze bijdragen van 
inwoners van Kudelstaart en van het 
lokale bedrijfsleven worden aan-
trekkelijke veilkavels samengesteld. 
Deze komen op 7 mei onder de ha-
mer van de veilingmeesters. De er-
varing leert dat vooral aangeboden 
diensten erg in trek zijn op de da-
verende veilavond waar nagenoeg 
heel Kudelstaart elkaar treft in een 
gezellige ambiance. 
Hoewel nog maar net gestart, heeft 
de organisatie nu al aanbiedingen 
binnen van aantrekkelijke diensten. 
Zoals een hele dag (van zes uur en 

200 kilometer afstand) de beschik-
king over een historische autobus 
met chauffeur van de stichting Ve-
teranen Autobus. Of een tocht met 
een praam naar en door Amsterdam 
op Koninginnedag 2012. Geweldig, 
toch?! 
Gulle gevers wordt verzocht om hun 
gift op het bijgevoegde formulier te 
omschrijven. De brief kan tot eind 
maart worden ingeleverd in speci-
ale bussen in winkelcentrum Ku-
delstaart bij bakkerij Van Leeuwen, 
slijterij Gall & Gall en Albert Heijn. 
De opbrengsten van de veiling wor-
den verdeeld over clubs en vereni-
gingen in Kudelstaart, die een fi-
nancieel zetje in de rug goed kun-
nen gebruiken. 
Bovendien levert de veiling een bij-
drage aan de gemeenschapszin in 
het groeiende dorp. De afgelopen 
tien keer werd een bedrag van ruim 
171.000 euro opgehaald ten behoe-
ve van ruim veertig lokale clubs, 
verenigingen en stichtingen. Op die 
manier zorgen Kudelstaarters met 
hun inbreng in de veiling voor uit-
komst bij andere Kudelstaarters. 
Vandaar de naam van de actie: ‘Ku-
delstaart voor Kudelstaart’. 

Nieuwe instrumenten en 
kleding Drumband Ophelia
Aalsmeer - Drumband Ophelia 
Aalsmeer is het nieuwe jaar goed 
begonnen, de leden zijn in het 
nieuw gestoken en er zijn instru-
menten aangeschaft. Aanstaande 
zondag 6 maart tijdens de carna-
valsoptocht in Poelgilderdam gaat 
de vernieuwde Drumband zich laten 
zien en horen . 

De optocht vertrekt om 11.41 uur 
vanaf dorpshuis Kudelstaart. Wat de 
uniformen betreft is gekozen voor 
de kleuren mintgroen en zwart. Met 
deze combinatie wil de band zich 
onderscheiden van de anderen mu-
ziekkorpsen uit de buurt, die bijna 
allemaal in het rood of blauw lopen. 
Zoals vermeld zijn de instrumenten 
ook vernieuwd. Vorig jaar waren al 
drie nieuwe lyra`s aangeschaft en 
nu zijn vier snarentrommels en twee 
basdrums aangekocht. Alle nieuwe 

instrumenten zijn licht in gewicht en 
speciaal voor de jonge jeugd is ont-
wikkeld. 
De drumband is op zoek naar nieu-
we leden. De jongste leerling is zes 
jaar. Voor het slagwerk worden le-
den gezocht, evenals jongens en 
meiden welkom zijn die de lyra wil-
len bespelen. Om in de band mee te 
spelen hoef je geen ervaring te heb-
ben. 
De instructeurs leren je dit van zelf. 
Wel moet je 6 jaar of ouder zijn en 
het leuk vinden om een instrument 
te bespelen. Heeft u een blaasin-
strument en lijkt het u leuk om mee 
te spelen in de band? 
Ook dan bent u van harte welkom. 
De band wil zich uitbreiden met 
blaasinstrumenten. Voor vragen en 
aanmelding: www.drumbandophe-
lia.mysites.nl of bel naar Marco van 
der Ven via 0297-785756.

Kennismaken met MAS
Radio Aalsmeer puberproof!
Aalsmeer - MAS staat voor Maat-
schappelijke Stage. Vanaf school-
jaar 2011-2012 is de maatschappe-
lijke stage verplicht voor alle mid-
delbare scholieren. De maatschap-
pelijke stage houdt in dat jongeren 
vrijwilligerswerk doen tijdens hun 
middelbare schoolperiode bij niet-
commerciële instellingen. Dat is 
goed voor anderen en voor hun per-
soonlijke ontwikkeling. Veel scho-
len hebben maatschappelijke sta-
ge al opgenomen in het onderwijs-
programma en werken er dus nu al 
mee. Leerlingen maken tijdens hun 
stageperiode kennis met een kant 
van de maatschappij waar ze an-
ders misschien niet mee in aanra-
king zouden komen. Ze verbreden 
hun horizon en werken aan burger-
schapsvaardigheden. 
Ze zetten zich in voor anderen en le-
veren een zinvolle bijdrage aan de 
samenleving. Dat kan in de vorm 
van een wijkfeest, mobieltjescur-
sus voor ouderen of het opknap-
pen van een stuk bos of park. Al in 
dit schoolseizoen zijn er overal in 
het land heel veel jongeren aan de 
slag gegaan om zich nuttig te ma-
ken voor de maatschappij. Natuur-
lijk gebeurt dat ook in Aalsmeer 
en omgeving. De leerlingen zul-
len MAS gaan lopen bij instellingen 
als de zorgcentra, kinderboerde-
rij, Meerlanden plantsoenendienst, 
sportclubs, Rode Kruis, goede doe-
len, basisscholen, welzijnsorganisa-
ties. maar ook bij Radio Aalsmeer. 
Radio Aalsmeer verzorgt als publie-
ke lokale omroep uitzendingen voor 

alle inwoners van Aalsmeer en om-
geving. In de programmering is aan-
dacht voor alle binnen de gemeente 
voorkomende stromingen. Er wordt 
radio gemaakt voor kinderen, jon-
geren en ouderen. Voor nieuws-
gierigen, voor cultuurliefhebbers, 
voor gelovigen, voor sportievelin-
gen en voor muziekliefhebbers. Van 
dance tot rock, van jazz tot klassiek. 
En alles wat daar tussen zit. Bij Ra-
dio Aalsmeer zijn geen beroeps-
krachten betrokken, alle mede-
werkers zijn op vrijwillige basis ac-
tief en ontvangen geen vergoeding 
voor hun werkzaamheden. De me-
dewerkers vormen een afspiege-
ling van de Aalsmeerse samenle-
ving, op deze manier wordt het loka-
le karakter van het station gehand-
haafd. De maatschappelijke stagi-
airs zijn bij diverse radio-uitzendin-
gen aanwezig. De aanwezige vaste 
radiomakers zijn puberproof geble-
ken, want de stagiairs steken veel 
van hun stage op en vinden het een 
fijne stageplek. Van de programma-
makers krijgen de leerlingen steeds 
bepaalde opdrachten die zij vervol-
gens presenteren tijdens radiopro-
gramma’s. Radio Aalsmeer is te be-
luisteren op 99.0 FM op de kabel of 
105.9 FM in de Ether. Voor meer in-
formatie over maatschappelijke sta-
geplekken, kan contact opgeno-
men worden met Vrijwilligerscentra-
le Cardanus in de Parklaan 27. Bel/
mail met maatschappelijk stagema-
kelaar Jacqueline Valkenburg via 
06-30722404, e-mail: jvalkenburg@
cardanus.nl.

Vaste radiomaker Hendrik Rozen en stagiair Joel van het Alkwin College in de 
studio van Radio Aalsmeer. Ze zijn onder andere te beluisteren op maandag 
van 16.00 tot 17.00 uur met het programma Boeket Express op 99.0 FM op de 
kabel of 105.9 FM in de Ether.

Flora speelt Celtic Sounds
Aalsmeer - Zaterdag 12 maart 
geeft Muziekvereniging Flora haar 
jaarlijkse donateurconcert in de bur-
gerzaal van het gemeentehuis aan 
het Raadhuisplein. Dit jaar heeft het 
concert het thema ‘Celtic Sounds’ 
gekregen. Bezoekers kunnen luiste-
ren naar muziek, die zo kenmerkend 
is voor Ierland en Schotland. 
Flora laat tijdens dit concert onder 
andere Land of Legends van Andre-
as Ludwig Schulte en A Highland 
Rhapsody van Jan Van der Roost 
horen. Het welbekende Lord of the 
dance van Ronan Hardiman zal niet 
ontbreken op het programma. Helga 
Buitelaar, zangeres, zal tijdens het 
concert enkele liederen ten gehore 
brengen. Helga werkt als muziekdo-
cente en richtte in Gorcum een kin-
derzangwerkplaats op. Ze studeer-

de fluit aan het conservatorium en 
volgde diverse cursussen op het ge-
bied van onder andere zang, klein-
kunst, percussie en ze hield zich be-
zig met historische en folkmuziek. 
Het jeugdorkest van Flora gaat de-
ze avond ook optreden. Deze groep 
meisjes en jongens hebben heel 
veel plezier in muziek maken en 
spelen vol enthousiasme hun par-
tijen mee. Beide orkesten staan on-
der leiding van Dick-Jan Veerbeek 
en de presentatie is in handen van 
Lucy Elfering. Het concert start om 
20.00 uur, de zaal is open vanaf 
19.30 uur. Kaarten zijn verkrijgbaar 
aan de zaal en kosten 7,50 euro per 
stuk voor volwassenen, kinderen en 
65+ betalen 5 euro entree. Dona-
teurs hebben gratis toegang. Cead 
Mile Failte: Duizendmaal welkom.

Verkoop Kunst van Zolder 
Uithoorn - Afgelopen zaterdag was 
de inbrengdag voor Kunst van Zol-
der bij galerie Fort aan de Drecht. 
Ondanks het wat slechte weer heb-
ben meer dan zeventig kunstbezit-
ters de moeite genomen om naar 
het Fort aan de Drecht te komen met 
kunst waar ze op uitgekeken waren. 
Er is keuze uit meer dan 200 wer-
ken, uiteenlopend van etsen, olie-
verven, aquarellen tot aan penteke-
ningen. Aan de muren van het Fort 
en op de grond staan tal van land-

schappen, stillevens, figuratief werk 
en nog veel, veel meer. Op 5 en 6 en 
12 en 13 maart is de verkoop en dus 
kans voor iedere kunstliefhebber 
om iets fraais aan de muur te vin-
den. Een impressie met een greep 
uit het vele ingebrachte werk wordt 
gegeven op de website: www.gale-
riefortaandedrecht.nl. De verkoop-
dagen van Kunst van Zolder zijn al-
le dagen van 12.00 tot 17.00 uur. Ga-
lerie Fort aan de Drecht is te vinden 
aan Grevelingen 50 in Uithoorn.

Reanimatieworkshop voor ouderen
Aalsmeer - Heeft u er wel eens bij 
stilgestaan dat elke week 300 men-
sen in ons land buiten het zieken-
huis plotseling door een hartstil-
stand getroffen worden? Dat ook 
u ooit een omstander kunt zijn bij 
een hartstilstand? Op straat, op het 
werk, in een winkel of - in de mees-
te gevallen - thuis. Weet u dan wat 
u moet doen? Ook u kunt leren re-
animeren. 
Op donderdag 7 april wordt, bij vol-
doende belangstelling, een reani-
matieworkshop voor ouderen geor-

ganiseerd in gebouw Seringenhorst 
aan de Parklaan 26a. De informatie-
middag begint om 13.00 uur. Rieky 
van Boxel, gecertificeerd instructeur 
van FloraHolland, leert de deelne-
mers hoe ze hartmassage en mond-
op-mond beademing moeten geven 
en hoe de automatische externe de-
fibrillator (AED) bedient moet wor-
den. Deze technieken worden ge-
oefend op een pop. De kosten be-
dragen 5,50 euro, inclusief koffie of 
thee. Opgeven kan bij Vita welzijn 
en advies via: 0297 344094.
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Zaterdag open dag
Eindelijk eigen ruimte 
voor Raja Yoga Aalsmeer
Aalsmeer - Na 10 jaar op diverse 
plaatsen Raja Yoga lessen te heb-
ben ingevuld in Aalsmeer, heeft Ra-
ja Yoga Aalsmeer een perfecte loca-
tie gevonden boven de Hema in de 
Zijdstraat 72a, ingang zijkant. Ein-
delijk een eigen ruimte, die Ester Hill 
en Tom Verlaan volledig tot hun be-
schikking hebben. 
Unieke mogelijkheden kunnen nu 
worden waargemaakt. De yoga-
ruimtes zelf zijn perfect afgestemd 
op iedere vorm van yoga. Ester en 
Tom hebben de ambitie voor ieder-
een en op elk niveau een yogales te 
kunnen aanbieden. Maar ook lezin-
gen, therapeutische behandelingen, 
privé lessen, workshops, spreekuren 
en spirituele cursussen behoren tot 
de mogelijkheden. 
Er wordt ook een soort van spiritu-

ele bibliotheek gerealiseerd, waar 
op gezette tijden in een prettige 
sfeer wat gelezen kan worden. Me-
de hierdoor worden mogelijkheden 
gecreëerd die tot kennisuitwisseling 
kunnen leiden. Ester en Tom zijn 
beiden internationaal erkende en 
gediplomeerde Raja Yoga docenten, 
die ook opleidingen aanbieden die 
aansluiten op dit vlak. Nieuwsgierig 
geworden? 
Zaterdag 5 maart wordt een open 
dag gehouden. Van 10.00 tot 17.00 
uur is het mogelijk een kijkje te ko-
men nemen in de nieuwe ruimte en 
informatie te verkrijgen over Ra-
ja Yoga. Alle belangstellenden zijn 
van harte welkom. Alle informatie is 
ook terug te vinden op de vernieuw-
de website van Raja Yoga Aalsmeer: 
www.raja-yoga.nu.

Spaar voor Allibert Loungeset 
bij C1000 Koster Aalsmeer
Aalsmeer - C1000 Koster heeft een 
nieuwe actie waarbij klanten kun-
nen sparen voor een Allibert Loun-
geset. Tijdens de actieperiode krij-
gen ze een gratis zegel bij elke tien 
euro die ze aan boodschappen be-
steden. Ook geeft C1000 Koster in 
de Ophelialaan extra zegels cadeau 
bij de speciale weekaanbiedingen. 
Bij veertig zegels kunnen klanten 
met korting een Allibert Loungeset 
kopen. De set bestaat uit een an-
tracietgrijze tafel met twee stoelen, 
compleet met kussens. De bijpas-
sende loungebank krijgen ze voor 
twintig zegels en een bijbetaling. 
Ook is er een salontafel waarvoor 
gespaard kan worden. De lounge-
set is ook uitstekend geschikt voor 
een balkon of een terras. De actie-

periode loopt van maandag 7 maart 
tot en met zaterdag 7 mei. In ne-
gen weken kunnen klanten dus een 
complete tuinset bij elkaar sparen. 
Spaarkaarten zijn gratis verkrijg-
baar bij de kassa van C1000 Kos-
ter en daarop staan de volledige ac-
tievoorwaarden. Volle spaarkaarten 
zijn in te leveren tot en met zater-
dag 14 mei. De Allibert Loungesets 
lijken op een gevlochten tuinset, 
maar zijn gemaakt van kunststof. 
Dit biedt veel voordelen. Ze roesten 
niet, zijn gemakkelijk schoon te ma-
ken, volledig recyclebaar en weer- 
en uv-bestendig. Ze zijn eenvoudig 
uit elkaar te halen en dus makke-
lijk op te bergen. Elke Allibert Loun-
geset heeft een garantietermijn van 
drie jaar.

Directiewisseling bij groente- 
en fruitexporteur Levarht
Aalsmeer - Met ingang van he-
den heeft Levarht een nieuwe alge-
meen directeur. Frank Pijpers heeft 
de leiding van de import- en export-
handel in groenten en fruit overge-
nomen van Theo Levarht. Theo Le-
varht (58), die twintig jaar algemeen 
directeur is geweest, heeft zich uit 
het Aalsmeerse familiebedrijf te-
ruggetrokken wegens persoonlijke 
omstandigheden. De nieuwe direc-
tie bestaat uit Frank Pijpers en Siem 
Stoop, die al langer financieel direc-
teur is. Pijpers (47) was reeds enke-
le jaren adjunct-directeur van Le-
varht. Halverwege de jaren negen-
tig kwam hij in dienst van het be-
drijf. Hij is onder meer verkoopleider 
geweest. Zijn benoeming tot alge-
meen directeur betekent een voort-
zetting van het beleid van Levarht. 
“We willen als bedrijf graag de regie 
over het traject van ‘grond tot mond’ 
houden en nog verder uitbreiden, 
om verzekerd te kunnen zijn van ge-
zonde en natuurlijk geproduceerde 
groenten en fruit”, licht Pijpers toe. 

Levarht streeft in die optiek naar 
zo min mogelijk schakels in de ke-
ten. Want dat levert transparantie 
op en houdt de kosten laag. “De lij-
nen moeten zo direct mogelijk zijn. 
Ook luisteren we goed naar de con-
sument en leveren we wat gevraagd 
wordt”, zegt Frank Pijpers. “Verde-
re groei zien we de komende jaren 
vooral in de retail. Dat neemt niet 
weg dat we ook de internationa-
le groothandel optimaal zullen blij-
ven bedienen.” J.M. Levarht & Zn BV 
is actief als handelshuis in groen-
ten en fruit sinds 1933. Het bedrijf, 
dat beschikt over een centraal lo-
gistiek verscentrum nabij Aalsmeer 
en productievestigingen in Nieuw-
Zeeland, Mexico en Costa Rica, be-
levert wereldwijd aan groothandels 
en grootwinkelbedrijven. Met een 
jaaromzet van circa 150 miljoen eu-
ro behoort Levarht tot de top van de 
Nederlandse groenten- en fruitex-
porteurs. Het Aalsmeerse verscen-
trum telt ongeveer honderdvijftig 
medewerkers.

VGB: Loek Hermans boegbeeld 
in Topteam Tuinbouw
Aalsmeer - Het door het kabinet 
bedoelde Topteam voor de tuin-
bouw, dat het nieuwe overheidsbe-
leid moet gaan uitwerken, behoort 
uit onafhankelijke leden te bestaan, 
onder aanvoering van de nu als 
‘tuinbouw boegbeeld’ aangetreden 
Loek Hermans. Dat vindt branche-
organisatie voor de groothandel in 
bloemen en planten, VGB.
Het kabinet heeft negen topsec-
toren aangewezen, waarin weten-
schappers en ondernemers samen 
met de overheid aansturen op weg-
werken van knelpunten, verminde-
ring van lasten- en regeldruk, stimu-
leren van succesrijke innovaties en 
betere opleidingen. Voor elke sector, 
waarvan de tuinbouw er één is, gaat 
een Topteam - met vertegenwoordi-
gers van overheid, bedrijfsleven en 
kennisinstellingen - het beleid im-
plementeren. In het team voor de 
tuinbouw moeten volgens de VGB 
(Vereniging van Groothandelaren 
in Bloemkwekerijprodukten), naast 
Loek Hermans, voorzitter van de 
nieuwe tuinbouwkoepel Greenport 
Holland, geen bestuurders uit één 
der ketenschakels komen. “Die kun-
nen de schijn oproepen primair een 
éénzijdig belang binnen de sector 
te vertegenwoordigen”, zegt VGB-
voorzitter Herman de Boon. Volgens 

hem bestaat er bij de groothandel in 
bloemen en planten geen draagvlak 
voor een Topteam waarin bestuur-
lijke ‘boegbeelden’ van onderdelen 
in de keten, zoals veilingen of pro-
ducenten, zitting hebben. In de aan-
loop naar de samenstelling van het 
team is algemeen directeur Timo 
Huges van bloemenveiling FloraHo-
land als kwartiermaker aangesteld. 
“Het is niet de bedoeling dat iemand 
met zo’n duidelijke affiniteit met een 
van de schakels, in een subsector, 
straks deel uitmaakt van een team 
dat wordt geacht de hele sector te 
vertegenwoordigen”, zegt De Boon.
Het kabinet wil overigens dat een 
team altijd bestaat uit een boeg-
beeld van de sector, een vertegen-
woordiger uit de wetenschap, een 
hoge ambtenaar en een innovatie-
ve topondernemer uit het MKB. Dat 
boegbeeld kan volgens de VGB nu 
alleen Hermans zijn. De regering 
stelt 1,5 miljard euro beschikbaar 
voor onderzoek en door de Top-
teams te formuleren echt gezamen-
lijke ambities in de sectoren.
De VGB is de brancheorganisa-
tie van de binnenlandse, importe-
rende en exporterende groothandel 
in bloemen en planten. Haar leden 
vertegenwoordigen 65 procent van 
de omzet in die bedrijfstak.

Zeilschool Aalsmeer op HISWA 
Aalsmeer - Ook dit jaar springt de 
stand van Zeilschool Aalsmeer weer 
in het oog. De 6 dagen durende HIS-
WA, hét evenement voor waterspor-
ters, is 1 maart van start gegaan. Er 
valt veel te beleven. Voor de kinde-
ren staat er weer een groot water-
bassin, waarin ze kunnen zeilen, ka-
noën, aquabubbelen en kneeboar-
den! De HISWA biedt volwassenen 
de nieuwste snufjes en ontwerpen 
op watersportgebied: Sloepen, bui-

tenboordmotoren, zeilboten, etc. Er 
zijn uiteenlopende stands met in-
formatie over watersportvakanties, 
mode , steigerhouten meubels en 
nog veel meer. Er valt dus genoeg te 
zien en genoeg te ontdekken. Zeil-
school Aalsmeer vindt het leuk om 
Aalsmeerse watersportfans te be-
groeten in haar stand in het vaar-
scholenpaviljoen, naast het water-
bassin. De HISWA duurt nog tot en 
met zondag 6 maart.

HubWays voor verbetering in 
transport tussen Greenports
Aalsmeer - De vervoersstromen 
tussen de verschillende marktplaat-
sen van de Greenports in Neder-
land staan onder druk. Voor de tuin-
bouwsector is het van groot belang 
om de unieke wereldwijde positie 
van het Nederlandse sierteeltcluster 
te behouden en te versterken. Opti-
malisering van de logistiek is daarin 
essentieel. In HubWays, een nieuw 
logistiek initiatief, werken kwekers, 
vervoerders, exporteurs, (groot)han-
delaren en FloraHolland samen om 
het transport tussen de marktplaat-
sen te optimaliseren.De verdere di-
gitalisering en virtualisering van de 
sierteeltsector, de toenemende con-
gestie, de hoge brandstofprijzen, het 
tekort aan kwalitatief goede chauf-
feurs en de toenemende vraag naar 
duurzame producten vragen om een 
collectieve aanpak van de vervoers-
stromen tussen de zes belangrijk-
ste marktplaatsen in de sector. De 
inrichting van een centraal platform 
maakt coördinatie en integrale sa-
menwerking in transport tussen de 
marktplaatsen mogelijk. Met Hub-
Ways worden duurzame oplossin-
gen gerealiseerd die individueel niet 
haalbaar zijn en die inspelen op ver-
dere digitalisering van het Neder-
landse sierteeltcluster. Zo krijgt de 
sector een onafhankelijk coördina-
tieplatform dat de logistiek niet be-
perkt, maar juist versterkt.

Samen op de goede weg
Meer dan 50 kwekers, handels- en 
transportbedrijven en kennisinstel-
lingen in de Nederlandse Green-
ports werken - onder aanvoering 
van FloraHolland en de VGB en met 
steun van de overheid - samen aan 
de ontwikkeling en realisatie van 
een onafhankelijk logistiek coördi-
natieplatform. Hiermee moeten de 
transporten tussen de marktplaat-
sen en ook de processen op de 
marktplaatsen worden geoptimali-
seerd, geclusterd en verbeterd. 
Dit levert een besparing op van 
transportkosten en verbetert de op-
brengst per kilometer. Daarnaast 

zijn er maatschappelijke effecten 
zoals verbetering in leefbaarheid, 
duurzaamheid en vermindering van 
het aantal vrachtwagenbewegingen 
voor het totale cluster. Het centra-
le platform ondersteunt de logistie-
ke stromen tussen de marktplaatsen 
van de Greenports en kan ook zorg 
dragen voor centrale facturatie.

Invoering in 2012
Op dit moment worden de huidi-
ge processen en het netwerk van 
de verschillende bedrijven binnen 
de Greenports in kaart gebracht. 
Gekeken wordt naar importstro-
men, kwekersstromen (bemidde-
lingsstromen en pre-klokstromen) 
en kopersstromen (aflevering van 
producten die op afstand zijn inge-
kocht). Vervolgens worden drie lo-
gistieke coördinatieconcepten uit-
gewerkt. Vergelijking van de con-
cepten, prestaties en haalbaarheid 
mondt uit in de keuze van een voor-
keursconcept, dat uitgebreid ge-
toetst wordt op draagvlak in de sier-
teeltsector. Dit voorkeursconcept 
wordt medio 2012 geïmplementeerd 
en middels pilots bewezen. Ook het 
transport van logistieke middelen 
kan eventueel later gekoppeld wor-
den aan het systeem.Meer informa-
tie is te vinden op www.hubways.nl.

Uitbreiding 
team DFG
Aalsmeer - Marcel Zandvliet (43) 
zal begin april toetreden als Marke-
ting Director bij Dutch Flower Group 
(DFG) in Aalsmeer. 
Zandvliet heeft de afgelopen ja-
ren als Marketing Director gewerkt 
bij Chrysal International. Zand-
vliet wordt verantwoordelijk voor de 
marketingactiviteiten binnen DFG 
en zal zowel de corporate marke-
ting gaan aansturen alsmede de di-
visie Retail op projecten gaan on-
dersteunen.

Omzetrecords snijbloemen 
bij FloraHolland e-Trade
Aalsmeer - Kwekers en kopers 
doen steeds meer digitaal via Flo-
raHolland e-Trade. Dat blijkt uit de 
records die afgelopen week zijn be-
haald in de omzet van directe han-
del in snijbloemen via het digita-
le handelsplatform FloraHolland e-
Trade. Er werden nieuwe dagrecords 
geboekt en de weekomzet was voor 
het eerst meer dan 1 miljoen eu-
ro. Met name tulp, roos, lelie, hya-
cint en narcis werden vorige week 
digitaal verhandeld. Deze en ande-
re snijbloemen zijn steeds beter te 
verkrijgen via FloraHolland e-Trade. 
Het aantal aanvoerders dat deel-
neemt en het aanbod dat nu online 
beschikbaar is neemt elke maand 
toe. Ook handelaren weten hun weg 
in het digitale handelsverkeer intus-

sen goed te vinden. Zowel kwekers 
als handelaren worden hierbij on-
dersteund door FloraHolland Con-
nect. Meer informatie over de digi-
tale handelsmogelijkheden van Flo-
raHolland is te vinden op de Flora-
Holland Trade Fair in Naaldwijk van 
9 tot en met 11 maart 2011.

Een rugzak van Dorcas
Aalsmeer - Met de Dorcas Rug-
zakactie komen jaarlijks enkele dui-
zenden kinderen in actie voor ar-
me leeftijdsgenootjes in Oost-Eu-
ropa en Afrika. Daar is een gebrek 
aan de meest eenvoudige materia-
len op school, zoals potloden, pen-
nen, schriften, etui, enz. Stuk voor 
stuk zaken die hard nodig zijn voor 
goed onderwijs. 
De rugzak van Dorcas wordt gevuld 
met schoolspullen, onder andere tij-
dens de kindernevendienst van de 
Open Hof kerk. De Dorcas Rugzak-
actie is een leuke en aansprekende 
manier om kinderen bekend te ma-
ken met de armoedeproblematiek in 
de wereld. Ook zien de Nederland-
se kinderen dat zij kinderen in arme 
landen kunnen helpen. Tijdens de 
laatste kindernevendienst in okto-
ber zijn de kinderen met een spaar-
project begonnen en op 20 maart 
aanstaande worden de spaarpotten 
geteld en met dat geld worden de 
door Dorcas beschikbaar gestelde 
rugzakjes gevuld met schoolspul-
len van het rugzaklijstje. Elk kind le-
vert zijn gevulde rugzak in, die ver-
volgens naar hoofdkantoor van Dor-
cas in Andijk gaat. Dorcas gaat de 
rugzakken daarna uitdelen aan kin-
deren in ontwikkelingsgebieden zo-
dat ook zij naar school kunnen. On-

derwijs is een belangrijk onderwerp 
voor Dorcas. Er worden daarom veel 
schooltjes in ontwikkelingslanden 
gebouwd en gerenoveerd en ook 
ontvangen scholen in Oost-Europa 
veel gebruikte schoolmeubelen van-
uit Nederland. 
Zo steunt ook de Dorcaswinkel in 
Aalsmeer op dit moment een pro-
ject met kinderen. Dit project be-
treft de hulp aan kinderen met een 
beperking uit arme gezinnen in Kri-
voy Rog in Oekraïne. Daarnaast loop 
ook nog het project Arts-for-Life-
project in Kenia. Dorcas helpt daar 
een jongerengroep en een groep 
vrouwen om hun inkomstenproble-
men aan te pakken door ze te hel-
pen zich verder te ontwikken in het 
maken van producten, zoals tas-
sen, kettingen, slippers en kaar-
ten, gebruik makend van materia-
len die in de natuur te vinden zijn. 
Voor dit project krijgt Dorcas subsi-
die van de OSA, stichting Ontwikke-
lings Samenwerking Aalsmeer. Dor-
cas hierbij helpen kan door te ko-
pen of spullen aan te leveren in de 
kringloopwinkel aan de Aalsmeer-
derweg 173a. 
De Dorcaskringloopwinkel is ge-
opend op dinsdag, donderdag en 
zaterdag van 10.00 tot 16.00 uur. 
Voor informatie: www.dorcas.nl.

Op de foto v.l.n.r. Marco van Konijnenburg,
Rina van Zaal, Metty Voorn en Wil Bakker. 

Kwaliteit bij Bloominess B.V.
Dinsdag 1 maart 2011 was een heugelijke dag voor drie dames uit 
Kudelstaart. Op deze dag beleefden Wil Bakker, Metty Voorn en Rina 
van Zaal hun 12,5 jarig jubileum bij de fi rma Bloominess, een 
bloemen- en plantenexportbedrijf gevestigd aan de Mijnsherenweg.

Op de foto v.l.n.r. Marco van Konijnenburg,Op de foto v.l.n.r. Marco van Konijnenburg,

12,5 jarig jubileum bij Bloominess

NL Doet in Aalsmeer al succesvol
Organisaties grijpen kans 
en zoeken vrijwilligers
Aalsmeer - Bij Maatschappelijke 
organisaties in Aalsmeer staan al 
negen klussen genoteerd voor NL 
Doet. Dit zijn er meer dan ooit te-
voren en het kan nog stijgen. Nu is 
het aan bedrijven, kantoren, scho-
len, ambtenaren, families en ande-
re inwoners om zich te melden bij 
de organisaties via www.nldoet.nl 
en op 18 of 19 maart de handen 
uit de mouwen te steken. De Prins 
van Oranje vertelde bij de lance-
ring uit eigen ervaring hoe leuk het 
is om eens iets heel anders te doen 
met elkaar. Tijdens NL Doet kan ie-
dereen vrij makkelijk iets wezen-

lijks betekenen voor maatschappe-
lijke organisaties. Daarnaast is het 
een unieke kans om kennis te ma-
ken met een nieuwe organisatie 
en tegelijkertijd een leuke dag uit 
te beleven. Het Oranje Fonds is het 
grootste, nationale fonds op sociaal 
gebied en steunt organisaties die 
een betrokken samenleving bevor-
deren in Nederland en in het Cari-
bische deel van het Koninkrijk. Vrij-
willigers vormen de basis van al-
le organisaties die door het Oran-
je Fonds worden gesteund. Met NL 
Doet geeft het Fonds hier een col-
lectieve impuls aan. 
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Inbraak woning
Aalsmeer - Op zaterdag 19 febru-
ari is rond half twaalf in de ochtend 
ingebroken in een woning in de Lu-
nalaan. De bewoners hoorden ge-
luid op de bovenverdieping en gin-
gen poolshoogte nemen. Ze zagen 
nog net een ladder achter de schut-
ting verdwijnen. 
De trap was gebruikt om de woning 
aan de achterzijde te betreden. De 
inbrekers hebben zich snel uit de 
voeten gemaakt, zonder spullen. Er 
stond allerlei apparatuur klaar om 
mee te nemen. Mogelijk zijn er om-
wonenden die deze dag iemand 
of meerdere, voor hen onbeken-
de, personen met een ladder heb-
ben zien lopen. De politie hoort dit 
graag via 0900-8844.

Veilingboulevard 
en Sierteeltweg
Aalsmeer - Het college van burge-
meester en wethouders heeft be-
sloten om twee nieuwe namen aan 
openbare ruimte op het veilingter-
rein van Flora Holland toe te voe-
gen. Veilingboulevard en Sierteel-
tweg gaan opgenomen worden in 
de straatnamenreeks van de ge-
meente. De naam Veilingboulevard 
wordt toegekend aan een gedeel-
te van de bestaande ringweg op het 
huidige terrein van Flora Holland de 
nieuw aan te leggen ringweg in het 
uitbreidingsgebied tussen de be-
staande locatie van Flora Holland en 
de Burgemeester Brouwerweg krijgt 
de naam Sierteeltweg.

Financiering 
Green Park 
Aalsmeer
Aalsmeer - Burgemeester en wet-
houders hebben besloten om ten 
behoeve van Green Park Aalsmeer 
Gebiedsontwikkeling B.V. een ga-
rantstelling van maximaal 10 mil-
joen euro te verlenen jegens de N.V. 
Bank van Nederlandse Gemeenten. 
De gemeenteraad wordt nog ge-
vraagd op basis van artikel 169 van 
de Gemeentewet en op basis van 
artikel 3.1 van het Treasury-statuut 
wensen en bedenkingen ten aan-
zien van het voorgenomen besluit 
kenbaar te maken.

Flinke buit voor 
nepagenten
Aalsmeer - Op donderdag 24 fe-
bruari rond negen uur in de och-
tend zijn twee chauffeurs uit Roe-
menië van hun geld beroofd door 
twee nepagenten. 
Op een terrein aan de Legmeerdijk 
werd de vrachtwagen met de twee 
chauffeurs tot stoppen gemaand 
door, naar zij dachten, de politie 
voor een controle. De chauffeurs 
moesten hun geld afgeven. De nep-
agenten zijn er vandoor gegaan met 
een groot bedrag aan euro’s. Het 
twee reed in een blauwe stationwa-
gen met een Nederlands kenteken.

Man valt van 
glazen dak
Aalsmeer - Op dinsdag 22 febru-
ari heeft even voor half drie in de 
middag een bedrijfsongeval plaats-
gevonden op de Aalsmeerderweg. 
Een 66-jarige man uit Aalsmeer was 
van een glazen dak gegleden en na 
een ‘duik’ van vier meter op een au-
to gevallen. 
Twee ambulances en de trauma-
heli zijn ter plaatse geweest. De 
Aalsmeerder is overgebracht naar 
het ziekenhuis. De arbeidsinspectie 
gaat onderzoek verrichten.

Portemonnee uit 
buggy gestolen
Aalsmeer - Op dinsdag 22 februa-
ri rond drie uur in de middag is een 
portemonnee met betaalpassen en 
contant gestolen. 
De portemonnee zat in een tas, die 
in de buidel van een buggy was ge-
stopt. De eigenaar had de kinder-
wagen even buiten laten staan voor 
een winkel in de Zijdstraat. Moge-
lijk zijn er getuigen. Zij kunnen zich 
melden bij de politie via 0900-8844.

Hoofdwond na 
val met fiets
Aalsmeer - Rond half twee in de 
vroege ochtend van zondag 27 fe-
bruari is een 17-jarige Aalsmeer-
se ten val gekomen met haar fiets. 
De vrouw fietste met een groepje, 
toen plots twee sturen tegen elkaar 
aan kwamen. De 17-jarige is met 
een hoofdwond vervoerd naar het 
Spaarne ziekenhuis.

Hulde voor verzetsheld met ‘C.J. Braber Pad’

101-Jarige mevrouw Braber wint 
prij svraag straatnaamgeving 
Aalsmeer - De Gemeentelijke Mo-
numentencommissie en de Ge-
meente hebben eind vorig jaar een 
prijsvraag uitgeschreven en alle in-
woners van Aalsmeer opgeroepen 
een naam te verzinnen voor het pad 
tussen het Oude Raadhuis en het 
hotel Het Wapen van Aalsmeer, van 
de Dorpsstraat naar de Dorpskerk 
Aalsmeer. De prijsvraag was een 
groot succes. In totaal kwamen 284 
suggesties binnen. 
Woensdag 23 februari is Wethouder 
Gertjan van der Hoeven op bezoek 
geweest bij de 101-jarige mevrouw 
Braber die de winnende naam: 
C.J. Braber Pad had ingestuurd. 
Zij kreeg hiervoor een cadeaubon 
van 100 euro. Keurig gekapt zat de 
vriendelijke mevrouw Braber al op 
de wethouder te wachten. Zij heeft 
de naam van haar man voorgedra-
gen als naam voor het pad. De heer 
C.J. Braber was een bekend per-
soon in Aalsmeer en heeft een groot 
deel van zijn leven gewerkt als amb-
tenaar van de burgerlijke stand in 
Aalsmeer. 

Valse persoonsbewijzen
Ruim 20 jaar werkte de heer Bra-
ber al op het gemeentehuis toen de 
oorlog uitbrak. De heer Braber was 
toen hoofd van de afdeling bevol-
king. Die functie gaf hem de unie-
ke mogelijkheid om toegang te heb-
ben tot de persoonsgegevens van 
alle inwoners van Aalsmeer. Braber 
besloot zijn positie te gebruiken om 

vele Aalsmeerders te voorzien van 
een vals persoonsbewijs. Op de-
ze manier werden vele mannen be-
hoed voor uitzending naar Duitsland 
voor de arbeidsdienst. Ook hielp hij 
vele onderduikers aan een nieuw 
bewijs. Zijn dochter Annie heeft 
hem hierbij geholpen. 
De heer Braber heeft hierbij in een 
zeer kwetsbare positie gezeten. Pas 
in 1944 vertrouwde de bezetters 
hem niet meer en lieten zij de admi-
nistratie overbrengen naar Haarlem. 
Ondanks de verdenkingen, die er 
tegen hem bestonden, ging de heer 
Braber gewoon door met zijn ‘illega-
le’ activiteiten. In zijn woning aan de 
Hadleystraat was hij vaak tot diep 
in de nacht bezig met het vervalsen 
van persoonsbewijzen. Ook heeft 
hij zelf onderdak gegeven aan on-
derduikers. Wonder boven wonder 
overleefde Cees Braber de oorlog. 

Verzetskruis
Na de oorlog is de heer Braber als 
verzetsman gedecoreerd door Prins 
Bernhard. Mevrouw Braber laat 
trots de foto’s van haar man zien 
waar Prins Bernhard hem het ver-
zetsherdenkingskruis opspeldt. 
Naast het verzetsherdenkingskruis 
heeft de heer Braber ook de erepen-
ning der Gemeente Aalsmeer en de 
eremedaille in goud verbonden aan 
de Orde van Oranje Nassau ontvan-
gen voor zijn verdiensten tijdens de 
Tweede Wereldoorlog. In 1985 over-
leed hij op 90-jarige leeftijd. “Wij 

hebben elkaar in 1943 ontmoet in 
het Oude Raadhuis, waar we toen 
beiden werkten. Ik zette ’s morgens 
en ’s middag altijd een extra kopje 
thee voor hem. Toen zijn vrouw Aal-
tje de Haan overleed, zijn wij naar 
elkaar toegegroeid en heeft hij mij 
ten huwelijk gevraagd. Ik weet on-
ze trouwdag nog goed. We kwamen 
de trouwzaal binnen en Cees wilde 
al automatisch op de plaats van de 
ambtenaar van de burgerlijke stand 
gaan staan. Gelukkig realiseerde hij 
zich dat hij op onze trouwdag niet 
zelf de ambtenaar van de burgerlij-
ke stand was, maar naast mij moest 
plaatsnemen”, vertelt mevrouw Bra-
ber lachend. 

Officiële onthulling
Bij het bezoek van de wethouder 
was ook de neef van mevrouw Bra-
ber, Martien Maarse, aanwezig. Ook 
hij had de naam Braberpad inge-
diend als naam voor het pad naar 
de kerk. Martien kreeg hiervoor een 
troostprijs. Als laatste stelde wet-
houder Van der Hoeven mevrouw 
Braber nog een belangrijke vraag: 
“Wilt u officieel het naambord ko-
men onthullen op 8 maart?” Me-
vrouw Braber komt op haar leef-
tijd niet veel meer buiten, maar ze 
wil hiervoor graag een uitzondering 
maken. Zij zal 8 maart het ‘C.J. Bra-
ber Pad’ officieel onthullen. Het pad 
waar de heer Braber heel wat voet-
jes heeft gezet, zoals mevrouw Bra-
ber omschreef.

Aalsmeer - Burgemeester Pieter 
Litjens ging afgelopen week in zijn 
weekblog in op de samenwerking 
van de gemeenten Aalsmeer en Uit-
hoorn en de publieksavond over 
de bezuinigingen. In de gemeen-
teraad hebben de fracties het col-
lege de opdracht gegeven om de 
ambtelijke integratie van Amstel-
veen en Aalsmeer verder uit te wer-
ken. En hier zijn heel veel reacties 
opgekomen. “Het is duidelijk dat we 
nog een hoop uit te leggen hebben”, 
schrijft Litjens in zijn weekblog. “Het 
is niet een stap naar het opheffen 
van de gemeente, maar juist een 
manier om onze kwetsbaarheid te 
verkleinen. Een stap die ertoe moet 
leiden dat we beter in staat zijn om 
als sterke gemeente ons werk te 
kunnen blijven doen. Met behoud 
van bestuurlijke zelfstandigheid en 
met behoud van de eigen Aalsmeer-
se en Kudelstaartse identiteit!” De 
publieksavond over de bezuinigin-
gen heeft eveneens veel reacties 
en meningen opgeleverd. Veelal van 
negatieve aard, want bezuinigingen 
is niet leuk. 

Burgemeester Litjens: “Bijna 200 
Aalsmeerders gaven hun mening 
en deelden met ons hun stand-
punten. Ook in de krant nog. Jan 
Daalman met een mooi stuk, ben 
het niet met alles eens, maar het 
is goed om tegenspraak te krijgen. 
Jan, een omissie is rechtgezet: bij 
de portefeuilleverdeling op de web-
site staat nu keurig de portefeuille 
financiën waar deze hoort te staan: 
bij mij. En gelukkig wordt de visie, 
die achter de bezuinigingsoperatie 
zit, breed door het college gedeeld, 
het is geen ‘speeltje’ van mij alleen. 
Bij alles wat we doen stellen we de 
vraag: is dit een verantwoordelijk-
heid voor de overheid of voor de sa-
menleving? En daarbij vullen we de 
lacunes die de samenleving niet kan 
opvullen, maar we gaan niet alles 
overnemen. Hadden we daar niet 
eerder mee kunnen beginnen? Vast 
wel, maar je weet hoe het werkt met 
voortschrijdend inzicht. Het schrijdt 
niet voor niets. 
Overigens hebben we juist de afge-
lopen jaren alle bezuinigingen die 
we al moesten doorvoeren ten las-

te van de organisatie gebracht. We 
hebben steeds geprobeerd om de 
samenleving te ontzien, en tot dus-
ver lukte dat. Nu niet meer, daar-
voor is het gat te groot.” De ge-
meente hoort oplossingsrichtingen 
overigens graag. Litjens: “Of dat in 
de vorm van convenanten of an-
dersoortige actie uit de samenle-
ving is maakt niet uit: overal waar 
de samenleving haar kracht kan la-
ten zien, zou dat moeten gebeuren. 
En dat daarbij naar het bedrijfsle-
ven gekeken wordt is goed, maar 
stap daarbij niet te gemakkelijk 
over de inspanningen heen die al 
door serviceclubs als Rotary en Li-
ons en door talloze Aalsmeerse be-
drijven worden geleverd: een groot 
deel van onze sociale, culturele en 
sportieve infrastructuur wordt door 
het bedrijfsleven onderhouden. Ook 
in economisch barre tijden. Daar 
mogen we trots en dankbaar voor 
zijn. Ervan uitgaan dat daar de red-
ding ligt, is wat te gemakkelijk ge-
dacht. Maar nogmaals: alle idee-
en zijn welkom, want we zijn er nog 
lang niet.” 

Weekblog over samenwerking en bezuinigingen

Burgemeester Litj ens: “Nog veel uit te 
leggen en we zij n er nog lang niet” 

Aalsmeer - Van maandag 7 tot vrij-
dag 18 maart is de Lijnbaan afge-
sloten voor al het verkeer. Dit in 
verband met werkzaamheden die 
door waterleidingsbedrijf PWN wor-
den uitgevoerd. Deze werkzaamhe-
den zijn nodig om de nog te bou-
wen woningen in de nieuwbouw-

wijk Dorpshaven van water te voor-
zien. De eerste week is de Lijnbaan 
afgesloten tussen de kerk en de 
Dorpsstraat. De kerk is wel bereik-
baar vanaf de Oosteinderweg. Van-
af maandag 14 maart is de Lijnbaan 
vanaf de kruising met de Oostein-
derweg afgesloten voor al het ver-

Lij nbaan 2 weken dicht voor 
waterleidingwerkzaamheden

keer. De werkzaamheden hier zul-
len naar verwachting een werkweek 
duren. De kerk is dan te bereiken 
via de Dorpsstraat. 
De omleidingen worden door mid-
del van borden aangegeven. Het 
verkeer op de Oosteinderweg kan 
wel gewoon van en naar de N201 
rijden. Ter hoogte van de kruising 
is de fietsstrook richting de N201 
afgesloten. Deze werkzaamheden 
zullen helaas enige overlast met 
zich meebrengen.

Nieuw asfalt Oosteinderweg en 
Aalsmeerderweg bij nieuw e N201
Aalsmeer - De Oosteinderweg en 
de Aalsmeerderweg worden in week 
11 ter hoogte van de kruising met de 
nieuwe N201 voorzien van de defi-
nitieve asfaltlaag. De Oosteinder-
weg wordt hiervoor afgesloten op 
dinsdag 15 en woensdag 16 maart 
en aansluitend, op donderdag 17 en 
vrijdag 18 maart, wordt nieuw asfalt 
gelegd op de Aalsmeerderweg. Alle 
percelen blijven voor bewoners be-
reikbaar. Doorgaand verkeer moet 
genoemde dagen rekening houden 
met omleidingen. Zie hiervoor de 
gele verkeersborden. Overigens zou 
het geen overbodige luxe zijn om de 
hele Aalsmeerderweg onder han-

den te nemen. De weg zit al lange 
tijd, zeker na de koude wintermaan-
den, niet meer zo ‘strak in het pak’. 
Mochten er naar aanleiding van de 
werkzaamheden vragen of klachten 
zijn, dan kan tijdens kantooruren 
gebeld worden met 06-5138 8980. 
De provincie Noord-Holland werkt 
aan de vernieuwing en verbreding 
van de N201. Dit is hard nodig om 
het economisch belangrijke gebied 
rondom Schiphol en FloraHolland 
vitaal te houden. Onderdeel van het 
Masterplan N201+ is het project 
“Omlegging Aalsmeer - Uithoorn”, 
waaronder de Oosteinderweg en de 
Aalsmeerderweg vallen.

Kinderopvangproblematiek 
grotendeels opgelost!
Aalsmeer - In 2010 heeft de ge-
meenteraad van Aalsmeer het col-
lege verzocht actie te ondernemen 
om samen met de kinderopvang in 
Aalsmeer de wachtlijsten voor kin-
deropvang te laten dalen. Om het 
verschil in vraag en aanbod van kin-
deropvang kleiner te laten worden 
heeft de gemeente tijdelijk een ‘fa-
cilitator’ aangesteld die onderzoek 
heeft gedaan, prognoses heeft ver-
richt, vergunningen in behande-
ling heeft genomen, de markt heeft 
gestimuleerd en knelpunten heeft 
aangepakt. De gemeente Aalsmeer 
heeft kinderopvang hoog in het 
vaandel staan. Wethouder Ulla Eu-
rich: “Voor onze inwoners is het be-
langrijk dat er voldoende plaats is in 
de kinderopvang of dat nu dagop-
vang of naschoolse opvang is. Kin-
deropvang is geen gemeentelijke 
taak, maar een taak van de markt 
(geprivatiseerd). De gemeente kan 
de markt echter wel goed helpen en 
stimuleren.” De rol van de gemeen-
te is wettelijk gezien beperkt. An-
ders dan in het basisonderwijs kan 
de gemeente er niet zelf voor zor-
gen dat er voldoende kindplaatsen 
zijn. Dat is namelijk niet de verant-
woordelijkheid van de overheid. De 
gemeente heeft als taak om te zor-
gen voor de kwaliteit van de kinder-
opvang en voor het financieel on-
dersteunen van ouders die gebruik 
maken van de kinderopvang. Na on-
derzoek bleek dat er veel ‘vervuiling’ 
zit in de wachtlijsten van de kinder-
opvang. Ouders hebben hun kind 
vaak bij meerdere kinderdagverblij-
ven ingeschreven. In werkelijkheid 
is de vraag dus lager dan dat het 
op het eerste gezicht lijkt. Ook moet 
gerealiseerd worden dat een be-
perkte wachtlijst belangrijk is voor 
een gezonde bedrijfsvoering. Uit 
de vraag- aanbodprognoses bleek 
echter een tekort aan kinderopvang 
in de gemeente Aalsmeer. De faci-
litator heeft namens de gemeente 
binnen bestaande regels (van bui-
tenaf) de kinderopvang gestimu-
leerd en zo goed mogelijk geholpen. 
Dit heeft geresulteerd in het feit dat 
vraag en aanbod, ondanks grote be-
lemmeringen, grotendeels in even-

wicht zijn gebracht. Het Luchtha-
venindelingbesluit (LIB) legt gro-
te beperkingen op het gebruik van 
het Aalsmeerse grondgebied. On-
der andere kinderopvang is onder-
hevig aan beperking van dit lande-
lijke beleid. Ontwikkelingen binnen 
de LIB-zone zijn aan strenge regels 
gebonden. 
De VROM- inspectie bepaalt wat 
mogelijk is en wat niet. Inmiddels 
heeft VROM ontheffing verleend om 
enkele tijdelijke ontwikkelingen mo-
gelijk te maken. Daarnaast zijn on-
dernemers ook afhankelijk van in-
vesteerders. Onlangs heeft een in-
vesteerder zich teruggetrokken om-
dat hij het uiteindelijk niet aandurf-
de te investeren in een nieuw kind-
centrum, met als gevolg dat dit ini-
tiatief niet is doorgegaan. De ge-
meente heeft een bedrijvenloket in-
gericht waar ondernemers en dus 
ook ondernemers op het gebied van 
de kinderopvang terecht kunnen. 
Hier kunnen ze informatie krijgen 
over de haalbaarheid van hun plan-
nen, de te volgen procedures en de 
tijd die dit in beslag neemt. Voor-
heen moest de ondernemer langs 
verschillende loketten om de ge-
wenste informatie te krijgen. Wet-
houder Ulla Eurich tot slot: “Als ge-
meente doen we wat in ons vermo-
gen ligt om de ondernemers in de 
kinderopvang te bieden wat ze no-
dig hebben om op een verantwoor-
de manier kinderopvang te realise-
ren. Gelukkig zijn er nieuwe ontwik-
kelingen. Kiekeboe start binnen-
kort met een nieuw kindcentrum bij 
zwembad De Waterlelie, Partij heeft 
extra buitenschoolse opvang gerea-
liseerd bij De Brug in de Mikado en 
heeft uitbreidingsplannen voor de 
dagopvang. Bovendien heeft Kin-
derhof bij SamSam, de Dolfijn en bij 
VZOD flink uitgebreid. En Snoopy 
heeft uitbreidingsplannen voor de 
dagopvang in Kudelstaart. Vraag en 
aanbod zijn nu veel beter in balans, 
maar het blijft een vrije markt. Wel 
weten we nu hoe groot de behoef-
te aan kinderopvang echt is en kun-
nen we ondernemers snel informe-
ren over haalbaarheid van hun plan-
nen wat de procedures betreft.”

Doe mee aan boomplantdag!
Onderhoud aan zudde in 
het Zwet bij Kleine  Poel
Aalsmeer - Bij de stichting de Bo-
venlanden zijn meerdere zuddes in 
beheer. Zuddes zijn eigenlijk grote 
drijvende plakken van plantenres-
ten die aan de bovenzijde begroeid 
zijn met riet en andere planten-
soorten. Dit kunnen heel bijzonde-
re soorten zijn, zoals orchideeën. Zo 
komt op een zudde, die dwars aan 
het Zwet ligt, bijvoorbeeld de Ko-
ningsvaren voor. 
Eeuwenlang hebben de zuddes hun 
karakter behouden doordat zij re-
gelmatig gemaaid werden en het 
gemaaide riet gebruikt werd voor 
daken van woningen of in de tuin-
bouw. De zudde bij het Zwet heeft 
last van opslag van met name jon-
ge berken en elzen. Hierdoor zou op 
termijn deze zudde zijn karakteris-
tieke vorm verliezen en overgaan in 
een moerasbos. Om dit te voorko-

men is afgelopen zaterdag 27 febru-
ari door vrijwilligers aan deze zud-
de gewerkt om de jonge boompjes 
te verwijderen. Hierdoor is het ka-
rakter van deze zudde veilig gesteld 
voor de toekomst. Een deel van de 
bomen zijn met wortel en al verwij-
derd en voorlopig opgekuild op een 
vrijgekomen seringenakker die niet 
meer geschikt is voor de tuinbouw. 
Deze akker zal door de Bovenlan-
den omgevormd gaan worden naar 
natuur. Hiertoe wordt op zaterdag 9 
april een boomplantdag georgani-
seerd. 
Deze boomplantdagen doet de Bo-
venlanden altijd in samenwerking 
met vrijwilligers. Geïnteresseerden 
kunnen zich opgeven bij Anton de 
Boer, tel. 0297-320713, Cees Tas, 
tel. 0297-327577 of via de website: 
www.bovenlandenaalsmeer.nl.



’Ik wil een Vlinder zijn’ tekening van de 9-jarige Olga uit Rusland

Opdracht voor jeugd 4 tot 12 jaar
Vogels en vlinders kijken 
op de Kinderkunstzolder
Aalsmeer - De Kinderkunstzolder 
staat in de lente van 2011 in het te-
ken van een van de meest geliefde 
onderwerpen uit de natuur: De vo-
gel. Van oudsher staat dit dier voor 
wijsheid, intelligentie en de snelheid 
van het denken. Aan veel sprookjes-
helden vertrouwen vogels hun ge-
heimen toe. Bijna alle culturen ken-
nen aan vogels een positieve waar-
de toe. Kinderen uit Rusland en Ja-
pan gebruiken de mooiste vormen 
en kleuren in hun verftekeningen en 
verlangen er naar om zelf te kunnen 
vliegen. Ze werkten soms wel drie 
dagen aan een tekening om alles 
goed op kleur te krijgen. Opdracht 
van de stichting KCA voor kinde-
ren van 4 tot 12 jaar : Maak een te-
kening van je zelf als vogel of vlin-
der. Lever je tekening in bij Het Ou-
de Raadhuis in de Dorpsstraat met 

je naam en adres op de achterzij-
de. Jouw tekening gaat meedoen 
met de tentoonstelling tot 8 mei.Een 
jury beoordeelt de ingekomen wer-
ken en heeft voor drie kinderen een 
prijs. De tentoonstelling over vogels 
en vlinders van Russische , Japan-
se en Nederlandse kinderen is vanaf 
heden te bewonderen op de Kinder-
kunstzolder in Het Oude Raadhuis 
in de Dorpsstraat en iedere donder-
dag tot en met zondag gratis te be-
zoeken tussen 14.00 en 17.00 uur. 
Een mooie gelegenheid om inspira-
tie op te doen voor jouw kunstwerk! 
Leerlingen van groep 3 van basis-
school Samen Een gaan op verzoek 
van de stichting KCA ook sprook-
jesvogels schilderen en deze kunst-
werken worden eveneens in de ex-
positieruimte van de Kinderkunst-
zolder opgehangen.

Sprookjesvogel van de 12-jarige Oksana uit Rusland

Peuters mogen picknicken 
bij C1000 Koster
Aalsmeer - Op woensdag 9 maart 
mogen peuters eindelijk mét toe-
stemming op de grond liggen of zit-
ten. Bij C1000 Koster in de Opheli-
alaan wordt een heuse peuterpick-
nick georganiseerd. 
Initiatiefnemer is het nieuwe kin-
dervoedingmerk Organix. De peu-
ters kunnen naar hartenlust genie-
ten van lekkere én verantwoorde 
tussendoortjes speciaal voor klei-
ne kinderen. In een gedeelte van de 
winkel komen grote kleden te liggen 
, waarop picknickmanden staan met 
lekkere tussendoortjes. Daar mo-
gen alle peuters natuurlijk volop van 
proeven. 
Twee entertainers zorgen voor ex-
tra vermaak door educatieve spel-
letjes met de kinderen te spelen en 

ze voeren een handpoppenspel op. 
Organix is een nieuw kindervoe-
dingmerk op de Nederlandse markt 
dat deze maand een brede lijn ver-
antwoorde tussendoortjes (met al-
leen natuurlijke en biologische in-
grediënten) speciaal voor baby’s en 
kleine kinderen op de markt brengt 
onder de naam Organix Goodies. 
C1000 is de eerste Nederlandse su-
permarkt die deze producten gaat 
verkopen. In totaal worden in zes 
C1000 supermarkten verspreid door 
het land peuterpicknicks georgani-
seerd. C1000 Koster is de eerste in 
de reeks. 
Kom ook met uw peuter op 9 maart 
boodschappen doen bij C1000 Kos-
ter op de Ophelialaan 124. De peu-
terpicknick is van 9.30 tot 12.00 uur.

Jonge vrijwilligers uit 
Aalsmeer op Texel
Aalsmeer - De vierjarige Klaas 
van der Meer en zijn zevenjarige 
zus Jikke hebben hun voorjaarsva-
kantie bijzonder en nuttig besteed. 
De jonge inwoners zijn als vrijwilli-
gers met hun vader mee geweest op 
kamp met de kinderen en jongeren 
van ‘groep 1’ van NSWAC De Me-
renhof. De Merenhof is een AWBZ 
woonvoorziening voor lichamelijk 
gehandicapte kinderen en jonge-
ren. Dankzij de onvermoeide inzet 
van begeleidster Sandra Pen werd 
een groot aantal sponsoren bereid 
gevonden deze midweek financieel 
te ondersteunen. Dus kon de groep 
op maandag vertrekken naar Texel. 
Een prachtig aangepast huis, het 
Tesselhuus, was voor een midweek 
gehuurd en de kinderen hadden er 
alle ruimte om met de vier begelei-
ders en vijf vrijwilligers te genieten 
van een weekje uit. Met de aange-
paste busjes is de groep het hele ei-
land over geweest. Natuurlijk naar 
Ecomare de zeehonden bekijken, in 
de haven van Oudeschild wat kib-

beling nuttigen en een weidse blik 
over de Waddenzee werpen waar 
net de woeste schuimkoppen over 
het zand rolden. De overtocht met 
de veerboot van Teso was volgens 
Mike Borgreve erg spannend ge-
weest. Maar ook het ritje met de Jan 
Plezier met twee enorme paarden 
voor de kar met alle begeleiders erin 
met ook nog vier rolstoelen had veel 
indruk gemaakt op Raabia Ozir. Het 
was een voor allen leuke en waar-
devolle week. De betrokkenheid van 
Klaas beperkte zich dan weliswaar 
tot het spelen met de ‘cliënten’, maar 
dat deed hij dan ook met zeer veel 
overgave. Jikke deed goed met de 
begeleiding mee en heeft diverse 
malen haar spierballen moeten ge-
bruiken. Ze heeft namelijk ook rol-
stoelen met inzittenden geduwd, die 
soms bijna groter waren dan zijzelf. 
En kijkende naar het afscheid tus-
sen Jikke, Klaas en de bewoners van 
De Merenhof lijken beide partijen 
een hele leuke kampweek te heb-
ben gehad.

Handbal jeugd
RKdes te sterk voor Volendam
Aalsmeer - Afgelopen zondag was 
de topper RKdes tegen Volendam, 
de nummer 1 tegen de nummer 
3 uit de handbalpoule. Volendam 
staat bekend om zijn fysieke spel en 
deze wedstrijd kon dus een zware 
dobber worden voor de meiden van 
RKdes B1. De wedstrijd moest ge-
wonnen worden om als eerste in de-
ze competitie poule te blijven staan. 
De wedstrijd stond onder leiding 
van Laurens van Kessel. In de eer-
ste helft ging de stand gelijk op, en 
werden er aan beide kanten schitte-
rende doelpunten gemaakt door ge-
weldige acties. 
Diverse break outs leverden mooie 
doelpunten op. De wedstrijd werd 
scherp gefloten, wat resulteerde 
in diverse gele kaarten, tijdstraffen 

en penalties. Helaas viel in de eer-
ste helft een speelster uit met een 
bloedneus en hierdoor moesten de 
meiden van RKdes de rest van de 
wedstrijd zonder reservespeelster 
spelen. Dit vanwege drie andere 
blessures in het team. Maar dit al-
les was geen blokkade voor de mei-
den, en het ene doelpunt was nog 
mooier dan het andere doelpunt. In 
de tweede helft vlogen de meiden 
zowel qua spel als conditioneel over 
Volendam heen. Dit resulteerde dan 
ook in een eindstand van 28-18. Met 
nog twee wedstrijden voor de boeg 
wordt het steeds spannender voor 
de meiden. 
Op zondag 20 maart gaat de kam-
pioenswedstrijd tegen West Site ge-
speeld worden.

Chillen bij Binding Boven
Aalsmeer - Zit je op de middelbare 
school en vind je het leuk om af en 
toe lekker te chillen met je vrienden 
en vriendinnen? Kom dan op maan-
dag naar de Binding Boven in de 
Zijdstraat 53 om wat leuks te doen. 
Je kan computeren, film kijken, ge-
zellig kletsen, noem maar op, je kunt 
het zo leuk maken als je zelf wilt en 
het is nog gratis ook! De deuren 
gaan om 15.00 uur open en sluiten 
weer om 18.00 uur!

Workshop Streetdance
Altijd al willen streetdancen? 
Tot en met 29 maart organiseert de 
Binding Boven workshops Street-
dance.
Jeugd van 13 tot en met 15 jaar 
is dinsdags welkom van 18.30 tot 
19.30 uur en jongens en meiden van 
16 tot en met 18 jaar krijgen les van 
19.30 tot 20.30 uur. Opgeven kan bij 
viola@debinding.nl. Neem een wa-
terflesje mee!

Auto’s wassen bij Binding Oost
Aalsmeer - Op woensdag 9 maart 
gaat Binding Oost auto’s wassen 
met tieners uit Aalsmeer Oost. Voor 
minimaal 1 euro worden de auto’s 
gesopt. Op de site www.debinding.
nl is te zien waar de wasdag plaats 
gaat vinden. Binding Oost is name-
lijk aan het sparen voor een leuke 
feestmiddag, speciaal voor tieners. 
Als er veel tieners komen helpen en 
veel inwoners hun auto komen la-
ten wassen, dan is die feestmiddag 

zo bij elkaar gespaard! In de maand 
maart zijn nog meer leuke dingen te 
doen bij Binding Oost, zoals knutse-
len met snoep, een voetbaltafel tim-
meren, spaghetti koken, monopo-
ly spelen, film kijken, oorbellen ma-
ken en onder andere een fietspuz-
zeltocht doen. Sommige dingen zijn 
gratis en soms zijn er wat kosten! 
Wie de activiteitenkalender wil ont-
vangen, kan een mail sturen naar 
eveline@debinding.nl.

Stars of Football niet compleet? 
C1000 Koster heeft oplossing!
Aalsmeer - De landelijke actie van 
C1000, Stars of Football, is heel suc-
cesvol verlopen. Ook de ruilmid-
dag, die C1000 Koster op 26 janu-
ari in Aalsmeer organiseerde, is on-
danks het koude weer druk bezocht. 
Maar wat als je het album nu toch 
niet compleet hebt kunnen maken? 
C1000 Koster heeft daar een oplos-
sing voor. 

Vanaf vandaag, donderdag 3 maart, 
kan iedereen met een onvolkomen 
album zich melden bij de infoba-
lie van de supermarkt in de Ophe-
lialaan. De medewerkers mogen de 
voetbalhelden, die je nog mist, gra-
tis weggeven. Zorg dat je een brief-
je bij je hebt met daarop de ont-
brekende nummers van de Stars of 
Football, dat werkt het snelst!

Jong-leren in het verkeer met 
kinderdagverblijf Kiekeboe 
Aalsmeer - ‘Jong-leren in het ver-
keer’ is een educatief verkeerspro-
ject speciaal ontwikkeld voor jonge 
kinderen en bij uitstek geschikt voor 
de 3+ kinderen van Kiekeboe. Het 
project biedt handvatten om een 
goede verkeersopvoeding en –edu-
catie van peuters én hun ouders te 
organiseren. De leidsters van Kieke-
boe zijn met de kinderen meerdere 
malen per week op stap geweest. Er 
is met de bus gereisd, er mocht een 
ritje gemaakt worden in een gro-
te vrachtwagen en er is een heuse 

tractor bij kiekeboe geweest waar 
alle kinderen op mochten zitten en 
mee rijden. Ook in en om het gezel-
lige kiekeboe-gebouw zijn vele ver-
keersactiviteiten ondernomen met 
de kinderen. Neem vooral een kijk-
je op de website www.kdvkiekeboe.
nl en kijk onder de button 3+projec-
ten wat allemaal met de kinderen is 
gedaan en wat de komende tijd nog 
op het programma staat. Woens-
dagavond 2 maart is het verkeers-
project afgesloten met een ouder-
avond!

Theater Tieret in poppentheater
Amstelveen - Voor iedereen vanaf 
8 jaar brengt theater Tieret op zater-
dag 5 maart de voorstelling Dwarf. 
Het theater van de kleine man gaat 
op zoek naar de verhalen ach-
ter de dwergen door de geschie-
denis heen. Van de oerdwerg Jef-
frey Hudson, tot aan Repelsteeltje 
en Sneeuwwitjes zeven kleine vrien-
den. Allen staan ze steeds in de 
schaduw van de echte helden. Tijd 
voor actie dus, geen grote woorden, 
maar kleine daden! Een dwarf klas-
sieker met een vettige kabouter-
knipoog. Aanvang voorstelling 19.30 
uur. Op zondagmiddag 6 maart kan 
genoten worden van de voorstelling 
Barbie Rama, over de geschiedenis 
van een sprookjessprokkelaar. Het 
bestaan van een sprookjessprok-

kelaar is eenzaam en hard, maar je 
moet soms hard zijn. Je wordt er ook 
hard van. Jarenlang wetenschappe-
lijk onderzoek heeft immers aange-
toond dat zo goed als alle sprookjes 
berusten op één groot misverstand. 
Iemand moet de waarheid zeggen. 
Ja, ze leefden nog lang! Maar ge-
lukkig? Barbie Rama is een kruising 
tussen figuren-, vertel-, muziek- en 
mimetheater, in een razend tempo 
en voorzien van de nodige muzikale 
en decortechnische hoogstandjes. 
Aanvang voorstelling 14.30 uur. Toe-
gangsprijs voor beide voorstellingen 
is 8,50 euro. Telefonisch reserveren 
kan op donderdag, vrijdag, zaterdag 
en zondag van 10.00 tot 14.00 uur 
via 020-6450439 of via www.amstel-
veenspoppentheater.nl.

Vier nieuwe pupillen 
scheidsrechters bij JAU
Aalsmeer - Op vrijdag 4 februa-
ri hebben tien jongeren meegedaan 
aan de theorie cursus voor pupillen 
scheidsrechter. Op deze avond werd 
uitleg gegeven over het F en E voet-
bal bij Jong Aalsmeer United. De 
spelregels werden doorgenomen 
en een theorie examen werd afge-
nomen. Er waren best lastige vra-
gen bij. Na het theorie examen volgt 
altijd een praktijk examen. Op 5 fe-
bruari kon een aantal niet, waardoor 
slechts drie personen meedraaiden. 
En al sindsdien zitting hebben in het 
scheidsrechter team. Na de aflastin-
gen van 12 februari en de program-
maloze zaterdag 19 februari, kon za-
terdag 26 februari met een vriend-
schappelijke wedstrijd van JAU F4 

en F11 tegen twee teams van RK-
DES het praktijk examen afgeno-
men worden. Aan dit examen heb-
ben Jeffrey, Frits, Alex en Pawel 
deelgenomen en allevier hebben ze 
hun certificaat behaald. 

Begin april gaat nog een cursus 
voor pupillen scheidsrechter ge-
organiseerd worden. Deze cursis-
ten zullen mee gaan draaien in het 
Paastoernooi van JAU op zaterdag 
23 april. De cursus is een prachtige 
kans voor jongeren om te laten zien 
wat verantwoordelijkheid is, Zij krij-
gen de mogelijkheid om zelfstan-
dig beslissingen te nemen. Opgeven 
voor de cursus kan bij leden van het 
bestuur. Aalsmeer - Woensdag 24 februari was het Indianendag bij de Binding Boven. 

Eerst knutselden de kinderen met papier en lijm een indianentooi. Daarna gin-
gen ze naar buiten om van wilgentakken een wigwam te maken waarlangs ko-
mende zomer klimplanten kunnen groeien. Het was een koud klusje, maar ge-
lukkig stond na afloop een kop warme soep met een lekker maisbroodje klaar. 
Na de lunch werd nog een leuke film vertoond! Wil jij de volgende keer ook 
meedoen? Kijk voor alle activiteiten op www.debinding.nl.

Indianendag bij Binding Boven
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recensie
Talk of the town scherpt de geest
Aalsmeer - Jazzliefhebber Pier-
re Tuning had op de laatste zondag 
van februari in de bovenzaal van De 
Oude Veiling geen kind aan zijn eer-
ste gast Joop van Zijl. Jarenlang wa-
ren zij collega’s bij het NOS journaal 
en deelden zij hun passie voor de 
jazz. Dat Van Zijl vanuit zijn profes-
sie zich altijd voor de camera mani-
festeerde en Tuning zich juist ach-
ter de schermen bewoog werd be-
nadrukt tijdens een zeer druk be-
zochte talk of the town. Een sleu-
telwoord was voldoende om de in-
middels 76-jarige Van Zijl de ene na 
de andere anekdote te laten vertel-
len. De middag begon met een aar-
dig introductiefilmpje over het jour-
naal uit 1992. Hoewel er toen ook al 
de autocue bestond en de weerman 
het geheim van de blauwe kaart uit-
legde werd vooral duidelijk wat er 
op technisch gebied in de afgelo-
pen decennia allemaal veranderd is. 
Dat ook een redacteur van het jour-
naal niet overal verstand van heeft 
bekende Van Zijl ruiterlijk. “Ik moest 
eens een voorlichtingsfilm inspre-
ken over de deeltjesversneller van 
Cern in Genève. Daar wordt on-
derzoek gedaan om de allesomvat-
tende kracht die is ontstaan na de 
oerknal op te sporen. Ik begreep 
er geen bal van.” Deze middag zou 
hij de kans gekregen hebben om er 
enigszins achter te komen hoe het 
Cern werkt. Niels, de 37-jarige zoon 
van Pierre, werkt namelijk in Genè-
ve en gaf na de pauze aan de hand 
van ingewikkelde tekeningen, ta-
bellen en een animatiefilm een uit-
leg die hij wist te beschrijven als een 
spannende detective. Doch Van Zijl 
had een jarige kleinzoon, hield het 
dit keer bij water, want hij moest 
nog een eindje rijden, en vertrok tij-
dens de pauze. Zijn afscheid ging 
niet met stille trom, de spraakwater-
val hield de aandacht van de aan-
wezigen een uur lang gevangen. De 
tweede wereldoorlog was hij zonder 
problemen doorgekomen. “Ik draag 
het oorlogsleed niet op mijn schou-
ders.” Hoewel er twee weken na de 
bevrijding, zich toch wel iets voor 
deed waarvan een kind nachtmer-
ries kan krijgen. Joop was tien en 
ging samen met zijn vrienden Jilles 
en Jan naar de Kennemerduinen op 
zoek naar kikkervisjes en salaman-
ders. “Hé Jan, kom hier zitten.” Jan 
kwam en ging zitten op een land-
mijn, die maar weinig over liet van 
de onfortuinlijke jongen. Joop en Jil-
les kwamen met de schrik vrij. “Met 
een bloed doordrenkt jasje ben ik 
naar huis gegaan.” Zijn liefde voor 
de radio ontstond al in de oorlog. 
Met hulp van een oom werd een ra-
dio gebouwd. Hij ging werken bij de 
ziekenomroep. “Vond ik prachtig, ik 
hoorde de hele dag muziek.” Ont-
liep zijn diensttijd door naar Nieuw- 
Guinea te vertrekken. Bleef daar 
drie jaar en presenteerde een jazz 
en klassiek radioprogramma. Weer 
terug in Nederland kwam hij via de 
AVRO als vaste medewerker terecht 
bij de NOS, waar hij het journaal 
ging presenteren. “Ben je ooit wel 
eens stil gevallen tijdens een life uit-
zending”, wil Niels weten. Het leek 
een overbodige vraag, die dan ook 

met “neen” werd beantwoord. “De 
eerste zinnen bereid ik altijd goed 
voor en daarna loopt het vanzelf.” 
Het was tijd voor drank vond Pier-
re. Hij bedankte zijn gast voor het 
gesprek. “Ik ben blij dat ik er af en 
toe tussen kon komen”, gekscheer-
de hij. 

Betaald voor nieuwsgierigheid
Deze keer kon Pierre “Van wie ben 
jij er een”, de zin waarmee hij talk of 
the town meestal begint, achterwe-
ge laten. Niels Tuning is de zoon van 
Ingrid Regenieter en Pierre. Niels be-
zocht de lagere school in Aalsmeer 
en verliet samen met moeder en 
zusje Ilja het bloemendorp om naar 
Italië te verhuizen waar Daan Schiff 
op hen wachtte. Hij doorliep de Eu-
ropese school, blonk uit in natuur- 
en scheikunde en koos ondanks een 
leuke Belgische scheikundeleraar 
toch voor natuurkunde. Hij ging te-
rug naar Nederland om aan de UVA 
te gaan studeren. Natuurkunde een 
saaie wetenschap? Niels weet wel 
beter. Hij heeft er een volle dagtaak 
aan en dat is motiverend genoeg.” 
Ik word betaald voor mijn nieuws-
gierigheid. Ik ben benieuwd hoe de 
wereld in elkaar zit. Waar komt het 
vandaan? Ga eens op het strand 
liggen, kijk naar boven en verwon-
der je. Waaruit bestaat het heel-
al, wat was er voor de big bang?” 
Niels probeert daar met duizend an-
dere onderzoekers achter te komen. 
Sinds 2004 werkt hij aan het Nati-
onaal Instituut voor Kernfysica en 
Hoge kernfysica (NIKHEF) Hoewel 
Cern, een 27 kilometer lange ring, 
honderd meter onder het maaiveld, 
vlak naast het vliegveld van Genève 
al jaren het onderzoeksterrein is om 
via deeltjesversnellers te achterha-
len hoe ooit de big bang is ontstaan, 
is pas de laatste jaren een veel gro-
tere publieke en financiële belang-
stelling voor dit buitengewoon boei-
ende project. De Nederlandse No-
bel prijswinnaar Gerard ’t Hooft is er 
mede debet aan dat er ook in Ne-
derland meer aandacht kwam. Zijn 
formule, wordt door Niels op het 
projectiescherm getoond. Het ziet 
er uit als een knap kunstwerk, on-
begrijpelijke maar schitterende te-
kens die lijken te dansen over het 
papier. Er wordt met duizelingwek-
kende getallen gegoocheld, die het 
verstand ver te boven gaan. Alleen 
al de ring, waarin de mens zich zo 
nietig moet voelen, bestaat uit mil-
joenen draden en onderdelen. Het 
toont een onwaarschijnlijke reali-
teit, een boeiende ogenschijnlijke 
abstracte wereld die raadselen op-
werpt en oplost. Dat er vanuit de 
zaal toch nog behoorlijk wat vragen 
werden gesteld, is een compliment 
voor Niels Tuning! Hij wist deze 
moeilijke materie door zijn manier 
van overdracht toch heel aanschou-
welijk te maken. Gezien de geani-
meerde nazit beneden in het res-
taurant van De Oude Veiling wordt 
talk of the town steeds meer een 
programma dat de gemoederen van 
de Aalsmeerders bezig houdt en de 
geest scherpt.

Janna van Zon

Jubileumconcert Hosanna 
in Excelsis zaterdag
Rijsenhout - Aanstaande zater-
dag 5 maart geeft het christelijk 
gemengde koor Hosanna in Excel-
sis uit Rijsenhout een daverend ju-
bileumconcert. Het veelkleurige en 
vooral veelstemmige koor onder de 
deskundige leiding van de wijd en 
zijd bekende Rob van Dijk, hoopt 
met dit sprankelende optreden haar 
inmiddels alweer veertigjarige suc-
cesvolle bestaan te vieren. Er is al 
volop geoefend om muziekliefheb-
bers straks deelgenoot te kunnen 
maken van het grote en diverse re-
pertoire, dat zowel gospel als ook 
meer algemene, maar alom gelief-
de nummers omvat. Muzikale on-
dersteuning wordt verleend door 
harpiste en mezzo-sopraan Rachel 
Ann Morgan, pianist Peter Bontje en 

saxofoonspeelster Ingrid van Dijk. 
De avond belooft een enthousiast 
eerbetoon te worden aan een koor 
dat in haar veertigjarige bestaan 
nog niets aan zeggingskracht en 
élan heeft verloren. Het concert za-
terdag is in de Gereformeerde Kerk 
aan de Eugènie Previnaireweg 14 in 
Nieuw-Vennep en begint om 20.00 
uur, kerkzaal open vanaf 19.15 uur. 
Kaarten à 10 euro inclusief koffie of 
thee in de pauze, zijn te bestellen bij 
de bestuursleden: Marja Arensman, 
tel. 023-5611928, Co Beunder, tel. 
0297-565904, Cockey van der Neut, 
tel. 0252-687326, Wim van Rekum, 
tel. 0297-320395, Arie Tiemens, tel. 
023-5614765 en Corry Wartena, tel. 
0252-674874. Tevens voor aanvang 
van het concert aan de zaal.

Skype voor 55+ in Meander
Aalsmeer - Ook dit voorjaar orga-
niseren de vrijwilligers van Com-
puterhulp 55+ weer diverse work-
shops en informatiebijeenkomsten 
in wijksteunpunt Meander in de 
Clematisstraat. 
Op dinsdag 15 maart wordt het pro-
gramma Skype uitgelegd. Door mid-
del van Skype kan met de computer 
wereldwijd gebeld worden en kun-
nen videogesprekken gevoerd wor-
den. Met medegebruikers van Sky-
pe is dit zelfs helemaal gratis! Uitge-
legd wordt hoe dit gratis program-
ma op de computer geïnstalleerd 

kan worden en hoe er mee gewerkt 
kan worden. Ook eigenaars van een 
Sim PC zijn welkom, want op de sim 
PC is het programma al standaard 
geïnstalleerd. 
Voor het bijwonen van deze bijeen-
komsten is van te voren opgeven 
een vereiste, het aantal plaatsen is 
namelijk beperkt. 
De bijeenkomst is van 14.00 tot 
16.00 uur en kost 5,50 euro inclusief 
koffie of thee. Informatie en aan-
melden: Vita welzijn en advies, tel. 
323138, bereikbaar tussen 9.00 en 
13.00 uur. 

Koffieochtend 
buitenlandse 
vrouwen
Kudelstaart - Vrijdag 4 maart 
wordt weer een koffieochtend voor 
buitenlandse vrouwen georgani-
seerd in de voormalige school aan 
de Hoofdweg, ingang Haya van So-
merenstraat. Onder het genot van 
een kopje koffie of thee kunnen da-

mes van allerlei nationaliteiten met 
elkaar kennis maken, ervaringen 
delen en gezellig kletsen. De koffie-
ochtenden vinden eens in de veer-
tien dagen plaats en zijn vrijblijvend. 
Het is een inloopochtend waar ie-
der komt of gaat wanneer dat uit-
komt. Kinderen zijn welkom. Zin om 
nieuwe vrouwen te leren kennen in 
een ongedwongen en vrolijke sfeer? 
Kom langs. Vanaf 10.00 uur is ieder-
een welkom. Voor meer informatie 
kan gebeld worden naar Hélène via 
06-12924898.

Trainingen Safety 4 Kids 
in kader van pesten! 
Uithoorn - Onder de naam Safety 4 
Kids organiseert S.W.O.T. op de zon-
dagen 13 en 27 maart in sportschool 
Plux te Uithoorn weer trainingen in 
het kader van pesten. 
Het is een missie van S.W.O.T. om 
problemen, die veel kinderen heb-
ben met weerbaarheid en pesten, 
constructief en blijvend aan te pak-
ken. Al veel kinderen (en hun ou-
ders) gingen u voor en verlieten de 
training met veel meer zelfvertrou-
wen en eigenwaarde dan dat zij bin-
nen kwamen. 
De Safety 4 Kids ‘KidParents’ 
groepstrainingen zijn gericht op 
twee leeftijdscategorieën, te we-
ten kinderen van 7 tot en met 9 jaar 
(27 maart) en kinderen van 10 tot 
en met 12 jaar (13 maart). De trai-

ningen worden gehouden van 10.00 
uur tot 14.00 uur. De kosten bedra-
gen 75 euro voor één kind en ou-
ders. Safety 4 Kids trainer Gilbert 
Themen is politieman en gecerti-
ficeerd trainer op het gebied van 
weerbaarheid, angst-, stress- en 
adrenalineconditionering en NLP 
coach. Hij heeft ruime ervaring met 
het trainen van kinderen onder 
stress en heeft daarmee al vele suc-
cesvolle resultaten geboekt. Voor 
meer informatie kan contact opge-
nomen worden met S.W.O.T.training, 
Gilbert Themen via telefoonnummer 
06-55756032, of surf naar www.
swottraining.nl. Voor gedetailleerde 
informatie over de Safety 4 Kids trai-
ningen kan de website www.safety-
4kids.nl bekeken worden.

Waterpoloërs Oceanus gemengd 
O13a strijdbaar in Huizen
Aalsmeer - Afgelopen zaterdag 
middag ging O13a op bezoek bij wa-
terpolovereniging IJsselmeer in Hui-
zen. De wedstrijdtafel, die normaal 
door de thuisclub moet worden be-
zet, kwam nu voor de helft in han-
den van Oceanus. Daar er niemand 
was offerde Paulien Hendrix, moe-
der van Annebel, zich op om achter 
de tafel plaats te nemen. Na goe-
de warming-up en een technisch en 
tactisch praatje van de coach Erwin 
begon de wedstrijd. Oceanus ging 
er vol in en binnen de kortste ke-
ren stond het 0-6 voor de Aalsmeer-
se waterpoloërs. Naar mate de wed-
strijd vorderde werd de sfeer grim-
miger en harder. Mike, Yves-Mau-
rice, Bart en Annebel werden er-
uit gestuurd met een persoonlij-
ke fout, een p-tje in waterpolo ter-
men.Maar Oceanus bleef scherp en 

bij het tweede partje stond het zelfs 
1-9 . Mooie combinaties volgden 
elkaar snel op. Helaas ging IJssel-
meer steeds harder spelen. Anne-
bel en Yves-Maurice werden dus-
danig geraakt dat ze even bij moes-
ten komen op de kant. Maar de an-
dere Oceanus-leden hielden het 
hoofd koel. Met een goed keepen-
de Kai Houdijk (de reserve keeper) 
op doel en de prima verdedigende 
spelers, Marjolein,Fabienne, Mike 
en Annebel kreeg IJsselmeer weinig 
tot geen kansen. De aanvallers Bart, 
Daan en Yves-Maurice deden pri-
ma hun werk en het doelpunten sal-
do werd opgeschroefd. Uiteindelijk 
werd de eindstand 4-16 voor Ocea-
nus. Een welverdiende overwinning 
voor O13a. Doelpunten van: Yves-
Maurice Vork (8x), Bart Sommeling 
(6x) en Daan Sommeling (2x).

Zaterdag jeugd rugbydag 
De Kwakel - Op zaterdag 5 maart 
organiseert sportvereniging KDO uit 
De Kwakel in samenwerking met de 
Nederlandse Rugby Bond een zo-
genaamde TBM dag bij KDO. TBM 
staat voor Turven, Benjamins en Mi-
ni’s, ofwel rugbyers van 7 jaar tot en 
met 12 jaar. 
Bij rugby draait het om respect en 
fair play. Voor de tegenstander, de 
scheidsrechter, teamgenoten en na-
tuurlijk voor jezelf. Alle factoren voor 
een leuk en snel spel zijn aanwezig 
en het is voor iedereen te spelen. 
Met de jeugd wordt eerst het zo-
genaamde touch rugby gespeeld, 
waarbij het verboden is om te tac-
kelen, maar waarbij het juist aan-
komt op beweeglijkheid en tech-
niek. Een snelle en stoere sport die 
zich op dit moment enorm aan het 
ontwikkelen is. 

Ook bij rugby wordt in verschillende 
leeftijdscategorieën gespeeld waar-
bij het verschil zit in het aantal spe-
lers, de grootte van het veld en de 
grootte van de bal. De TBM’ers spe-
len nog niet op een heel veld, maar 
op een gedeelte daarvan. Hierdoor 
wordt het spel zeer snel en is ieder-
een continue in beweging. In to-
taal verwacht KDO vijf turven, zes 
benjamins en zes miniteams. Deze 
teams komen van de volgende ver-
enigingen ’t Gooi, RC The Bulldogs, 
Oost Combinatie, RC Delft en BSN. 
De KDO leden zullen door de teams 
worden gemixed. 
De dag begint om 10.30 uur en ein-
digt rond 14.00 uur. Wie eens wil kij-
ken hoe rugby wordt gespeeld of 
wie overweegt deze sport te gaan 
beoefenen, is van harte welkom op 
het complex van KDO in De Kwakel.

Joran Donkers schaakkampioen
Kudelstaart - Afgelopen weekend 
heeft Joran Donkers het persoon-
lijk jeugdkampioenschap van de 
Noord-Hollandse Schaakbond op 
zijn naam geschreven. 
Joran (18) speelde mee in het kam-
pioenschap voor A jeugd (tot en met 
20 jaar). 
In een sterk deelnemersveld was Jo-
ran overtuigend de sterkste door 5 
punten uit zes partijen bij elkaar te 
schaken, een half punt meer dan de 
nummer twee. 
Met deze prestatie plaats de Ku-
delstaarter, opgeleid en spelend bij 
Schaakclub Aalsmeer, zich voor het 
Nederlands kampioenschap van 30 
april tot 8 mei in Haarlem.

Bekerhandbal
FIQAS naar kwartfinale beker
Aalsmeer - De mannen van FIQAS 
Aalsmeer hebben zich redelijk een-
voudig geplaatst voor de kwartfinale 
van het NHV bekertoernooi. In Em-
men werd donderdagavond met 31-
23 van E&O 2 gewonnen. Vooraf had 
trainer en coach René Romeijn zijn 
spelers vooral op het hart gedrukt 
de tegenstander niet te onderschat-
ten en meteen volle bak te gaan. 
Dat deden ze en het eerste kwartier 
werd uitstekend gespeeld door de 
Aalsmeerders: het tempo lag hoog 
en de aanvallen werden prachtig 
op snelheid uitgespeeld. Het lever-
de via 7-2 een 9-3 voorsprong op. 
Daarna werd het spel iets slordi-
ger, maar FIQAS Aalsmeer stond bij 
rust nog steeds ruim voor: 18-12. 
Ook de de tweede helft kwam de 
winst eigenlijk geen moment meer 
in gevaar. Nog één keer kon de jon-
ge ploeg uit Emmen nog terugko-
men op een verschil van vijf, daar-
na werd de marge weer vergroot in 
Aalsmeers voordeel. Rodrigo Hut-
tinga speelde een zeer sterke par-
tij en uiteindelijk werd met ruime 
cijfers gewonnen (31-23) hoewel de 
ploeg niet eens meer tot het uiterste 
hoefde te gaan. Maar het ging dan 

ook om het resultaat: de volgende 
ronde halen en die missie was ge-
slaagd! 

Zaterdag start nacompetitie
De mannen van FIQAS Aalsmeer 
1 beginnen aanstaande zater-
dag 5 maart aan de nacompetitie 
in de kampioenspoule. In een se-
rie van vijf uit- en vijf thuiswedstrij-
den moet worden uitgemaakt wel-
ke twee ploegen uiteindelijk gaan 
strijden om de landstitel. Verder valt 
er ook nog plaatsing voor Europees 
handbal te verdienen. De uitgangs-
positie van FIQAS Aalsmeer had be-
ter gekund: omdat de ploeg als zes-
de eindigde in de reguliere compe-
titie krijgt ze slechts één bonuspunt 
mee, tegenover bijvoorbeeld zes 
voor de nummer één, Kras/Volen-
dam. Maar er is uiteraard van alles 
mogelijk en de Aalsmeerders zullen 
zeker proberen zo hoog mogelijk te 
komen. 
Zaterdag kan daarmee een begin 
gemaakt worden! Kom ook kijken 
en aanmoedigen. FIQAS speelt te-
gen de Limburg Lions vanaf 20.30 
uur in sporthal De Bloemhof aan de 
Hornweg. 

Wedstrijdturnen Omnia 2000
Eerste onderlinge wedstrijd 
in teken van Valentijn!
Aalsmeer - Op maandag 14 febru-
ari vond de eerste onderlinge wed-
strijd plaats van alle wedstrijdgroe-
pen van SV Omnia 2000 in gymzaal 
De Baccara. Een heel vertrouwde 
omgeving, omdat de turnsters daar 
altijd trainen. Alle turnsters kregen 
een scorelijstje met daarop een rood 
hart en de tekst: I Love gymnastics. 
De prijswinnaars kregen ook een 
aardigheidje in de vorm van een va-
lentijn cadeautje. Aan het einde van 
de wedstrijd marcheerden de turn-
sters af met een ballon in de vorm 
van een hartje. 
Een prachtig gezicht!
Helaas is een foutje geslopen in de 
uitslag. Tanya Karoui maakte twee 
verschillende sprongen over de Pe-
gasus en het jurylid heeft het ge-
middelde van deze sprongen door-
gegeven aan de telcommissie. Ech-
ter de regel is: De beste sprong telt. 
Dus na herstel belandde Tanya op 
de tweede plaats en zijn Kirsten en 
Lieselotte samen als derde geëin-
digd. In deze categorie, niveau 7 en 

8, behaalde Nilou Spring in ’t Veld 
goud. In groep 1, niveau 12, is de 
eerste plaats behaald door Nienke 
van Dok, de zilveren medaille is uit-
gereikt aan Isa Verzeilberg en brons 
aan Tessa Nederstigt. In groep 2, ni-
veau 12, mocht Renée Keijzer goud 
in ontvangst nemen en eindigden 
Nicky Daalman op twee en Eline van 
Lenthe op drie. In groep 3, niveau 11, 
wist Noa Sangers de hoogste podi-
umplaats te bereiken, gevolgd door 
Richelle Dekkers op twee en Natha-
lie Grebe op drie. In groep 4, niveau 
10, is Esther Veenstra met goud om-
hangen, Guoxin Verhoef kreeg zilver 
en Lindsay Commandeur brons. In 
groep 5, niveau 9, is Roslin O’Shea 
op één geëindigd, gevolgd door Kim 
Nederstigt op twee en Iris Engel op 
drie. Op zaterdag 28 mei wordt de 
tweede onderlinge wedstrijd ge-
houden. Beide resultaten tellen mee 
voor de einduitslag. Echter plaatsing 
gaat voor de punten. Dus eerst telt 
de beste plaatsing en bij een gelij-
ke plaats gaan de punten meetellen.

Kledingbeurzen 
in Dorpshuis
Kudelstaart - Op zaterdag 12 maart 
is er weer een kinder- én dameskle-
dingbeurs in het Dorpshuis. Het be-
treft kinderkleding vanaf maat 140 
en speelgoed alsmede dameskle-
ding vanaf maat 36 tot en met ex-
tra large. 
Op zaterdag 19 maart wordt vervol-
gens de baby- en kleuterkleding-
beurs gehouden. Om teleurstel-

ling te voorkomen is het noodzake-
lijk dat de inbrengers een nummer 
aanvragen bij de organisatie. Voor 
de in- en verkoop geldt een 10% re-
geling. Kleding inbrengen kan van 
8.30 tot 9.00 uur, de verkoop vindt 
van 12.00 tot 14.30 uur plaats en 
het uitbetalen is gepland van 17.00 
tot 17.30 uur. Voor meer informa-
tie: Truus de Geus, tel. 0297-323072 
niet op maandag en woensdag, Le-
ni Buisma, tel. 0297-360942 tussen 
15.00 en 18.00 uur of Inge Jongkind, 
tel. 0297–329337 niet op dinsdag en 
donderdag
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Speelavond bij 
IJsclub Oost
Aalsmeer - Vrijdagavond 4 maart 
houdt IJsclub Aalsmeer-Oost een 
speelavond in gebouw ’t Anker aan 
de Oosteinderweg 273a. De aan-
vang is 20.00 uur. Iedereen is van 
harte welkom. Liefhebbers kunnen 
deelnemen aan hartenjagen, klaver-
jassen of sjoelen. Na afloop vindt de 
traditionele verloting plaats. Het be-
stuur hoopt op een grote belang-
stelling.

Sjoelenavond 
bij BV Oostend
Aalsmeer - Op donderdag 10 
maart gaat er weer gesjoeld wor-
den in Het Middelpunt in de Wilhel-
minastraat. De sjoelcompetitie van 
buurtvereniging Oostend start om 
20.00 uur, koffie en thee staan vanaf 
19.30 uur klaar. 
Nieuwe leden zijn altijd welkom. 
Kom het opnemen tegen de groeps-
winnaars van vorige keer, de dames 
E. Schuit, R. Van de Koppel, T. van 
der Merbel en de heren S. Kooy en 
Sj. Bleeker.

OVAK-Soos in 
Parochiehuis 
Aalsmeer - De volgende soosmid-
dag van de OVAK is op woensdag 
9 maart. Onder andere staat klaver-
jassen op het programma. Het kaar-
ten begint om 14.00 uur in het Pa-
rochiehuis aan de Gerberastraat en 
iedereen vanaf 50-plus is van har-
te welkom. Wie weet Steef Parti te 
verslaan, die vorige week liefst 5723 
punten bijeen kaartte. Op twee is 
Coby Bruinsma geëindigd met 5603 
punten en plaats wordt bezet door 
Antoon van Rijn met 5545 punten.

Programma ZABO ronde 12
Aalsmeer - De plaatselijke zaal-
voetbalcompetitie van de ZABO 
Aalsmeer wordt zaterdag 5 maart 
voortgezet met de twaalfde speel-
ronde van het seizoen 2010/2011. 
Er wordt gespeeld in sporthal de 
Bloemhof aan de Hornweg in Oost. 
Publiek is zoals altijd van harte wel-
kom en de toegang tot de tribunes 
van de sportzaal is gratis. De eer-
ste wedstrijd is om 18.35 uur. Schijf 
Grondboringen speelt tegen LEMO 
Gaat Los. Om 19.20 uur Accon te-
gen Sporting Uithoorn. Om 20.05 
uur Amsec Beveiliging tegen Bos-

man. Om 20.50 uur Café Johnny’s 
tegen LEMO en om 21.35 uur ten-
slotte Sportcafé de Midi’s tegen Pil-
ler Sport.
Stand na ronde 11: Sportcafé de 
Midi’s 11-30, Schijf Grondboringen 
11-23, LEMO 11-19, Bosman 11-18, 
Piller Sport 11-18, Accon 11-17, Am-
sec Beveiliging 11-11, Sporting Uit-
hoorn 11-10, Café Johnny’s 11-10. 
LEMO gaat los 11-4. Na de speel-
avond van zaterdag 5 maart volgen 
er nog zes speelronden, te weten op 
de zaterdagen: 12 maart, 26 maart, 9 
april, 23 april, 7 mei en 21 mei. 

Kaarten in Het Middelpunt
Aalsmeer - De volgende speel-
avond van buurtvereniging Oost-
end is op donderdag 3 maart in ge-
bouw Het Middelpunt aan de Wil-
helminastraat en begint om 20.00 
uur. De zaal is open vanaf 19.30 uur. 
Kaartliefhebbers zijn van harte wel-
kom. Het klaverjassen op 17 febru-
ari is gewonnen door mevrouw Van 
der Made met 5679 punten. De poe-
delprijs mocht de heer Van Bemme-
len met 3509 punten in ontvangst 
nemen. Op maandag 7 maart staat 
een koppelspeelavond bij Oostend 
in Het Middelpunt op het program-

ma. De kaarten worden om pre-
cies 20.00 uur verdeeld. Zaal open 
vanaf 19.30 uur. De vorige koppel-
speelavond is gewonnen door de 
heren P. Schuit en K. Kuggelein 
met 5427 punten. En de volgende 
speelmiddag van de ouderensoos 
van Oostend is op donderdagmid-
dag 11 maart, eveneens in gebouw 
Het Middelpunt aan de Wilhelmina-
straat. De aanvang is 14.00 uur, zaal 
open vanaf 13.30 uur. De soosmid-
dag van 24 februari is gewonnen 
door de heer J. Alderden met 5806 
punten.

Wedstrijden veldvoetbal
Zaterdag 5 maart

AALSMEER
Aalsmeer 4 – Concordia 2 14.30 u
Aalsmeer 5 – Amstelveen 6 14.30 u
Aalsmeer 6 – Pancratius 3 14.30 u
Aalsmeer/RKAV Vet.1 – DRC Vet.1 14.30 u

Dames
Saestum DA.2 - Aalsmeer DA.1 12.30 u

R.K.A.V.
RKAV 2 – Terrasvogels 1 14.00 u
RKAV/Aalsmeer Vet.1. – DRC Vet.1 14.30 u

Meisjes
RKAV MB.1 – Pancratius MB.1 12.30 u

Jong Aalsmeer United
Junioren
J.A.United A1 – Victoria A1 12.00 u
Hellas Sport B2 - J.A.United B1 12.15 u
Volendam B3 - J.A.United B2 14.45 u
VEW B2 - J.A.United B3 10.30 u
J.A.United C2 – SCW C1 14.30 u
DCG C5 - J.A.United C3 14.00 u

Pupillen
Ouderkerk D1 - J.A.United D1 10.30 u
VSV D2 - J.A.United D2 12.15 u
RKDES D2 - J.A.United D3  9.30 u
DIOS D3 - J.A.United D4 12.30 u
J.A.United D5 – AMVJ D2 11.15 u
J.A.United D6 – DSS MD.3 11.15 u
Zwanenburg E1 - J.A.United E1 10.30 u
J.A.United E2 – Onze Gazellen E2 11.00 u
J.A.United E4 – DWV E1 11.00 u
J.A.United E5 – Bloemendaal E5  9.30 u
J.A.United E6 – DIOS E6  9.30 u
Velsen E5 - J.A.United E7 10.15 u
J.A.United E8 – Onze Gazellen E6 11.00 u
J.A.United E9 – UNO E6  9.30 u
J.A.United F1 – RAP F1  9.00 u
DSOV F2 - J.A.United F2  9.00 u
J.A.United F3 – Overbos F4  9.00 u
AFC F5 - J.A.United F4  9.00 u
Roda’23 F6 - J.A.United F5  9.00 u
Sloterdijk F3 - J.A.United F6 10.45 u
J.A.United F7 – Overbos F 11  9.00 u
Hillegom F6 - J.A.United F8  9.00 u
J.A.United F9 – Sp.Martinus F6  9.00 u
J.A.United F10 – Alliance’22 F10  9.00 u
Roda’23 F 14 - J.A.United F11 10.15 u
RKDES F9 – J.A.United F 12 11.00 u

Meisjes
Houten MC.1 - J.A.United MC.1 13.30 u
DSS MC.1 – J.A.United MC.2  12.15 u
Hoofddorp MC.2 – J.A.United MC.3 14.30 u
J.A.United MD.1 – DSS MD.4 11.15 u
J.A.United ME.1 – O. Gazellen ME.1 11.00 u

R.K.D.E.S.
Pupillen
Legm.vogels D2 - RKDES D1 11.00 u
RKDES D2 – J.A,United D3  9.30 u
Ouderkerk D4 - RKDES D3 10.30 u
AMVJ D1 - RKDES D4  9.30 u
RKDES E1 – Legm.vogels E7 11.00 u

VVA/Spartaan E4 - RKDES E2 10.15 u
WV-HEDW E6 - RKDES E3  9.00 u
RKDES E4 – AFC E 16  9.30 u
RKDES F1 – SDZ F2 11.00 u
DCG F2 - RKDES F2  9.30 u
RKDES F3 – Nw.Sloten F2  9.30 u
OSV F2 - RKDES F4  9.00 u
Pancratius F8 - RKDES F5  9.00 u
RKDES F6 – De Dijk F5  9.30 u
RKDES F7 – Badhoevedorp F2 11.00 u
Abcoude F9 - RKDES F8 13.00 u
RKDES F9 – J.A.United F 12 11.00 u
Amstelveen F7 – RKDES F10  9.00 u

Dames en meisjes
RKDES DA.1 – Zuid O. United DA.1 13.00 u
ZOB MA.1 - RKDES MA.1 13.00 u
RKDES MB.1 – Assendelft MB.1 11.00 u
HBC MC.1 - RKDES MC.1 10.15 u
Tos Actief MD.1 - RKDES MD.1 11.15 u

S.C.W.
SCW 1 – AMVJ 1 14.30 u
Odin’59 10 - SCW 3 14.00 u
Zwanenburg Vet.1 - SCW Vet.1 14.30 u
SCW Vet.2 – TABA Vet.1 14.00 u

Junioren
Amstelveen B1 - SCW B1 12.00 u
DIO B3 – SCW B2 14.00 u
J.A.United C2 - SCW C1 14.30 u
Concordia C4 - SCW C2 13.00 u

Pupillen
SCW D2 – KDO D3  9.00 u
SCW E1 – DWS E2  9.00 u
SCW E2 – Zwanenburg E6 10.45 u
VVC E 12 - SCW E3 10.00 u
Zandvoort F3 - SCW F1  9.00 u
SCW F2 – UNO F4  9.00 u
Legm.vogels F15M - SCW F3 12.45 u
SCW F4 – Kadoelen F2  9.00 u

Dames en meisjes
Odysseus’91 DA.6 - SCW DA.1 10.00 u
SCW MC.1 – Concordia MC.1 11.15 u
SCW MD.1 – SVIJ MD.2 10.00 u
Alliance’22 ME.1 - SCW ME.1 10.30 u
SCW MF.1 – DSS F 21  9.00 u

Zondag 6 maart

R.K.A.V.
RKAV 5 – Roda’23 6 11.30 u
RKAV 6 – Abcoude 7 14.00 u
RKAV 7 – FIT 5     14.00 u

Dames
Saenden DA.2 - RKAV DA.1 12.00 u

R.K.D.E.S.
DWS 1 - RKDES 1 14.00 u
RKDES 2 – RKAVIC 2 11.00 u
RKDES 7 – Fortius 5 14.00 u

Junioren
RKDES B1 – Legm.vogels B1 10.00 u
RKDES B2 – Volendam B2 12.00 u
RKDES C2 – Roda’23 C8 10.00 u

Voetbalwedstrijd zaterdag
Aalsmeer verrast zichzelf 
en wint met 2-1 van ZOB
Aalsmeer - Zonder Dirk Jan v.d. 
Meer en Burak Sitil (vakantie) en 
Sergio Pregers en Thomas Harte 
(geschorst) startte Aalsmeer afgelo-
pen zaterdag in Zuid-Oost Beemster 
met Guido Poesiat, Pieter v.d. Dus-
sen en Dion Bogaard in de basis. 
Vooraf zou men met één punt tevre-
den zijn geweest, want tegenstan-
der ZOB is het meest scorende elf-
tal van deze afdeling. Om bij te blij-
ven in de subtop en voor de twee-
de periode titel moest Aalsmeer 
wel aanvallend van start gaan. Wat 
Aalsmeer op de mooie ZOB accom-
modatie met kunstgrasveld vanaf 
het eerste fluitsignaal van scheids-
rechter Marcel Dijkstra ook liet zien. 
Aalsmeer was gewaarschuwd voor 
het sterke spitsenduo Gideon v. 
Valkenburg en Bas Veltmeyer, sa-
men goed voor 22 doelpunten in de 
competitie. Aalsmeer hield achterin 
met Jeffrey Blikslagen en Dion Bo-
gaard het slot goed op de deur. De 
eerste 15 minuten speelde het spel 
zich grotendeels op het midden-
veld af. De eerste echte kans kwam 
in de 16e minuut toen Ilker Yildiz 
een teenlengte te kort kwam om te 
scoren. Van Aalsmeer ging toch de 
meeste dreiging uit en maakte voor-
al de overal aanwezige Salih Yildiz 
het de ZOB achterhoede erg moei-
lijk. Uit een corner van Peter Neu-
vel in de 19e minuut kopte Ilker Yil-
diz rakelings voor langs. Aan de 
andere kant was het Sander Bak-
ker die met een fraaie redding Gi-
deon van Valkenburg van een doel-
punt afhield. Uit een pass van Peter 
Neuvel in de 26e minuut bracht Ilker 
Yildiz met een fraaie lob over doel-
man Erik Slaaf de verdiende 0 – 1 
op het scorebord. Het kon niet op bij 
Aalsmeer toen in de 28e minuut Sa-
lih Yildiz met een formidabel schot 
vanaf 25 meter doelman Slaaf voor 
de tweede maal het nakijken gaf: 
0–2. Een ongekende weelde voor 
Aalsmeer. ZOB moest nu komen 
en kreeg in de 30e minuut een gro-
te kans via René Hille. Maar Sander 
Bakker verwerkte deze kans tot cor-
ner. ZOB ging achterin één op één 
spelen en kwamen er grote kansen 
voor de snelle Aalsmeer spitsen. 
Driemaal werd er in de 31e minuut 
een bal van de lijn gehaald bij ZOB, 
maar Peter Neuvel, Ilker Yildiz en 

Peter v.d. Dussen maakten het niet 
af. De achterste linie van ZOB was 
zeer onzeker en toen Peter Neu-
vel in de 42e minuut in de 16 meter 
werd neergelegd kon Patrick Wijker 
met rood naar de kleedkamer. Pe-
ter Neuvel zette zich achter de bal 
op de stip voor de 0–3. Maar de 
veel te zacht ingeschoten bal werd 
een prooi voor doelman Erik Slaaf. 
Aalsmeer kreeg nog een grote kans 
in de 44e minuut, maar Peter Neuvel 
schoot uit de draai over. In de twee-
de helft speelde Aalsmeer op de 
counter tegen de tien man van ZOB, 
die met twee invallers, Lars Waernes 
en Stijn van Schagen, met vier man 
op het middenveld alles op de aan-
val gooide. De eerste kans was voor 
Aalsmeer in de 48e minuut toen uit 
een voorzet van Ilker Yildiz Peter 
Neuvel net tekort kwam. In plaats 
dat Aalsmeer relaxed de bal rond 
speelde, ging men met de minuut 
chaotischer spelen. Ook ZOB kon 
geen vuist maken en zo kreeg men 
een rommelig geheel te zien. Wat 
trainer Servinus ook probeerde het 
lukte gewoon niet meer. Een uitge-
lezen kans voor ZOB in de 63e mi-
nuut voor Stijn Schagen die vrij voor 
Sander Bakker opdook, maar zijn 
schot ging naast. Aalsmeer speel-
de 7 minuten met 10 man toen Har-
men Colijn waarschijnlijk met een 
gebroken neus, langs de lijn werd 
behandeld. In de 69e minuut kwam 
hij weer in het veld. Alleen voor kee-
per Slaaf maakte Salih Yildiz het niet 
af in de 78e minuut en schoot te-
gen de vallende keeper op. Een fout 
bij Aalsmeer in de 80e minuut werd 
door Gideon v. Valkenburg hard in-
geschoten. Met een weergaloze re-
actie voorkwam Sander Bakker een 
doelpunt. In de 86e en 89e minuut 
kreeg Aalsmeer grote kansen om de 
score te verhogen. Ilker Yildiz (zij-
net) en Peter Neuvel (naast) kon-
den het doel niet vinden. In de 92e 
minuut kwam ZOB toch nog op 1–2 
toen Niels Debets ongehinderd kon 
inschieten. Aalsmeer doet nog vol-
op mee in de tweede periode met 1 
punt achter op Zandvoort en op een 
derde plaats achter DVVA en ZOB. 
Komend weekend is Aalsmeer vrij 
van competitie. 

Jack van Muijden

Zondag Westeinderloop!
Aalsmeer - Zondag 6 maart orga-
niseert Atletiekvereniging Aalsmeer 
(AVA) de jaarlijkse Westeinderloop. 
De hoofdafstand van dit hardloop-
evenement is 10 kilometer en het 
parcours gaat voor een groot deel 
langs de Westeinderplassen. Ook 
wordt een 5 kilometer loop uitgezet. 
De route van beide afstanden is ge-
lijk aan die van vorig jaar. Vanwege 
groot succes staat ook de 1 kilome-
ter kidsrun weer op het programma. 
De start en finish van alle afstanden 
is om 11.00 uur op de atletiekbaan 

aan de Sportlaan 43a. Het startschot 
zal mede verzorgd worden door 
wethouder Gertjan van der Hoeven 
van Sportzaken. Verder zal bij de 
dames de parcoursrecordhoudster 
van de 10 kilometer, Fa Adda, een 
serieuze poging doen om haar re-
cord wat al enkele jaren staat aan 
te scherpen. Online inschrijven kan 
nog tot en met vandaag 3 maart via 
de website www.westeinderloop.nl. 
Ook op de dag zelf kunnen late be-
slissers zich nog inschrijven, tot 20 
minuten voor aanvang van de loop.

Voor de wedstrijden om de Oceanuscup was onder andere ook Mike van de 
Laarse, directeur en eigenaar van Multi Supplies uitgenodigd. Mike is al ruim 
23 jaar verbonden aan zwemvereniging Oceanus.Mike werd ontvangen door 
voorzitter Hans Weijers en Karin Reijnders, lid van stichting wedstrijdzwemmer, 
en een groep wedstrijdzwemmers. En de 24 jaar gaat gehaald worden, want 
Multi Supplies heeft middels een contract toegezegd zich weer voor één jaar 
aan zwemvereniging Oceanus te verbinden.

Oceanus Cup in De Waterlelie
Aalsmeer - De Oceanus cup wordt 
jaarlijks georganiseerd door de 
stichting vrienden van Oceanus. Een 
groot deel van de wedstrijdzwem-
mers van Oceanus deed hier afge-
lopen zondag aan mee. Individueel 
waren er leuke geldprijzen te ver-
dienen en de teams konden in het 
teamklassement een mooie bokaal 
winnen. Er heerste een gemoedelij-
ke en gezellige sfeer in zwembad De 
Waterlelie. Het publiek werd zelfs op 
bitterballen getrakteerd. 

Er zijn liefst 56 persoonlijke records 
gezwommen. De grootste verbete-
ringen van tijd hadden Lucca Ebbin-
ge op 100 meter vlinder in 1.27.11, 
Mitchell Gonesh op 100 meter rug in 
1.26.52, Chantal Grove op 100 meter 
vlinder in 1.09.32, Martijn de Merca-
do op 100 meter vlinder in 1.11.03 
en zijn 100 meter schoolslag in 
1.16.57. Rick de Mercado verbeter-
de zijn 50 meter schoolslag in 40.47. 
Tess Pagano Mirani zwom haar 100 
meter rugslag in 1.26.78 en Aage 
Vermeeren de 100 meter school-
slag in 1.35.25. Anouk van Noord 
zwom de grootste verbetering: 100 

meter vlinder in 1.24.79. Maxime 
van de Heuvel ,Chantal Grove en 
Jeffry Reijnder behaalden alle drie 
een geweldige eerste plaats, Maxi-
me op de 100 meter vlinder, Chan-
tal op de 100 meter rug en Jeffrey 
op de 100 meter vrij. Op de tweede 
plaats zijn Lianne Bouwmeester op 
de 100 meter school, Rick de Mer-
cado op 100 meter vrij, Jos Vergeer 
ook op de 100 meter vrij, Jeffrey 
Reinders op de 100 meter school en 
de 100 meter vlinder, Tamara Gro-
ve op 100 meter rug en Maxime van 
de Heuvel op de 100 meter rug ge-
eindigd. Brons is behaald door Den-
nis Weening op de 100 meter rug en 
100 meter vrij, Bart Sommeling op 
de 100 meter vrij, Anouk van Noord 
op de 100 meter rug, Maxime van de 
Heuvel op de 100 meter vrij en Mi-
chelle Meulenbroek op de 100 me-
ter rug. In de team estafettes pak-
te het team van Wessel, Jeffrey, Jos 
en Robin een prima tweede plek. 
Aanstaande zondag gaan leden van 
zwemvereniging Oceanus richting 
Amersfoort waar weer een E.ON 
Hoofdklasse zwemcompetitie pro-
gramma wordt gezwommen.

Handbal Eerste Divisie
Slechte eerste helft breekt 
dames FIQAS Aalsmeer op
Aalsmeer - In de Eerste Divisie val-
len wekelijks verrassende uitslagen 
te noteren en dus blijft de strijd om 
het kampioenschap spannend. De 
dames van FIQAS Aalsmeer moes-
ten zaterdag naar zuid Limburg voor 
de uitwedstrijd bij V&L en hadden – 
omdat veel favorieten opnieuw pun-
ten verloren - goede zaken kunnen 
doen en zelfs tot plaats vier kunnen 
komen. 
Dat gebeurde echter niet: een 
slechte eerste helft brak de ploeg 
uiteindelijk op. De Aalsmeerse da-
mes begonnen niet fel genoeg aan 
de wedstrijd en werden in de begin-
fase dan ook afgetroefd door de te-
genstander: bij rust keken ze al te-
gen een 19-12 achterstand aan. Die 
marge werd zelfs nóg groter en liep 
op tot tien doelpunten. 
Daarna herpakte FIQAS Aalsmeer 
zich en begon aan een indrukwek-

kende inhaalrace. Waar het eerder 
allemaal niet lukte, liep het nu in-
eens wel en zo kwamen de dames 
terug tot 25-20. 
“En het is dat er toen vier kansen 
op rij werden gemist, anders had-
den we nog kunnen winnen ook. 
Want de speelsters deden het toen 
wél goed: ze zetten de tegenstander 
onder druk en ook de verdediging 
stond beter”, aldus trainer en coach 
Menno de Klerk na afloop die com-
plimenten gaf aan keepster Michel-
le Attema en Anieke Aarts, die ook 
een goede wedstrijd speelde. Het 
leverde echter uiteindelijk toch niet 
de gewenste overwinning op, want 
V&L won met 29-26. De dames van 
FIQAS Aalsmeer zijn nu een week 
vrij. 
Op zaterdag 12 maart volgt de eerst-
volgende wedstrijd tegen Quintus 2 
thuis in sporthal De Bloemhof.

Langebaanschaatsen
Imke tweede bij districts-
kampioenschappen
Kudelstaart - Op dinsdag 22 fe-
bruari werden de jaarlijkse districts-
kampioenschappen Aar en Amstel 
verreden. 
De Kudelstaartse schaatsvereniging 
VZOD was met twee rijders verte-
genwoordigd op de ijsbaan Haar-
lem. In de categorie meisjespupil-
len A wist Imke Brommer de zilve-
ren plak te behalen. 
Op de 500 meter reed zij een tijd van 
50.63 seconden, maar vooral haar 
persoonlijke record op de 1000 me-
ter van 1.45.14 seconden was een 
prima prestatie. Bij de meisjes juni-
oren C deed Evelien Hooijman na-
mens VZOD mee. Met een tijd van 
59.15 op de 500 meter en 2.01.36 
op de 1000 meter wist zijn een zes-
de plaats in het eindklassement te 
behalen. Voor beide meisjes zit het 
schaatsseizoen er weer bijna op en 
gaan in april de zomertrainingen 
weer beginnen. Dit al weer ter voor-
bereiding op het komende schaats-
seizoen.
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Koppelkaarten 
BV Hornmeer
Aalsmeer - Vrijdag 4 maart orga-
niseert buurtvereniging Hornmeer 
voor liefhebbers een koppelkaart-
avond in het buurthuis aan de Roer-
domplaan 3. 
Vanaf 20.00 uur worden de kaar-
ten verdeeld. De zaal gaat open om 
19.30 uur. Tijdens de vorige speel-
avond hebben de dames zich in de 
schijnwerpers gezet. 
De nummers 1 tot en met 4: Plony 
de Langen met 6005, Marja van den 
Burg met 5473, Mia Huijkman met 
5429 en Plony Hoogenboom met 
5327 punten.

Piet wint bij 
ouderensoos
Kudelstaart - Iedere donderdag-
middag wordt er gekaart in het 
Dorpshuis. Klaverjassen, jokeren en 
ook biljarten staan op het program-
ma. Mensen die graag willen rum-
mikubben of hartenjagen zijn ook 
van harte welkom. Op donderdag 
24 februari is het klaverjassen ge-
wonnen door Piet van As met 5291 
punten, gevolgd door Willem Bus-
kermolen met 5270 punten en Riet 
Pothuizen met 4905 punten. Bij het 
jokeren behaalde Gerard de Wit de 
hoogste eer met 91 punten, op twee 
Janny Lubbert met 150 punten. 

Prijzenregen voor judoschool
Aalsmeer - Op 13 februari ging de 
selectiegroep van judoschool Ron 
van Raaphorst naar het druk be-
zochte toernooi van judoschool 
Cees Hoebeke in Uitgeest om daar 
te strijden tegen hun opponenten 
uit de regio. In de ochtend stonden 
de wedstrijden voor de jongste ju-
doka’s van Van Raaphorst op het 
programma. Voor velen hun eerste 
toernooi buiten de vertrouwde om-
geving van de trainings dojo. 
Anna Reijnaert moest helaas in deze 
poule in clubgenoot Dayan Ait Ais-
sa haar meerdere erkennen, maar 
wist na een mooie partij toch brons 
te bemachtigen. Dayan werd ge-
deeld tweede met Ling Klijn. Mau-
rits Reijnaert kreeg de gouden me-
daille uitgereikt. In het tweede blok 
kwamen de nieuwelingen Tom, Bob-
by en Sem aan de beurt. In dit blok 
kwamen ook Sem en Lars elkaar te-

gen in dezelfde poule. Sem Joore 
was voor Lars van de Nesse een 
klein maatje te klein, maar wist wel 
te eindigen op de derde plaats. Lars 
bemachtigde samen met Tom Gor-
ter goud. Het derde blok was voor 
een ieder een complete verrassing, 
drie debutanten op de mat en al-
le drie prijs. Goud was er voor De-
mi Bokhoven en Kirsten van Gu-
lik en brons is behaald door Marius 
Bremmer. In het laatste blok was het 
de beurt aan de meer ervaren judo-
ka’s. Ook hier lieten de jongens en 
meiden zien dat zij al de benodigde 
technieken in huis hebben. Jelmer 
kon helaas in zijn poule niet vol-
doende punten scoren voor een po-
diumplaats. Gillian van Dam en Jes-
se Wolfs wel, beiden goud. De zil-
veren medaille is gewonnen door 
Huub van de Brekel, Yuki Honig en 
Tiemo Karssen.

Voetbal
Toch verlies RKAV van 
koploper Zwanenburg
Aalsmeer - RKAV begon afgelo-
pen zondag onverschrokken aan de 
voetbalwedstrijd tegen Zwanenburg 
en leek totaal geen ontzag voor de-
ze koploper te hebben. Het was al-
leen heel jammer dat het einde niet 
bracht wat men er van verwacht 
had. Het had allemaal zo mooi kun-
nen zijn. In de eenentwintigste mi-
nuut was het Robert van Leeuwen 
die heel goed doorliep op een diep-
tebal en RKAV op 1-0 zette. En de 
thuisclub ging door met zeer goed 
voetbal, niets op aan te merken, al-
leen vergat RKAV de voorsprong uit 
te bouwen terwijl hier alle kans voor 
was. Zwanenburg kwam in de eer-
ste helft totaal niet in hun spel. De 
tweede helft gaf de ommekeer in de 
wedstrijd. Een helft waarin veel en 
heel veel fouten werden gemaakt, 
vooral door de twaalfde man. In de 
zeventigste minuut was het Leroy 
van Maren die de 1-1 op het sco-
rebord zette. En het was gelijk ge-
beurd met de wedstrijd, het was 

geen wedstrijd tussen twee teams, 
maar vooral tussen RKAV en de 
scheidsrechter. RKAV kon totaal 
geen goed doen in zijn ogen. Ro-
bert van Leeuwen ging weer heel 
goed door op een dieptebal, maar 
werd door een overtreding van één 
van de verdedigers de voet dwars 
gezet. Vrije trap, dacht iedereen. 
Nee dus, Zwanenburg maakte hier 
dankbaar gebruik van en via Ruben 
Karelse werd het 1-2. In de tachtig-
ste minuut werd het 1-3 door Rick 
van Veen. Na een goede eerste helft 
was het in de tweede eigenlijk ge-
daan met de thuisploeg, de scherp-
te was er een beetje af, en de com-
binaties liepen totaal niet meer. Fa-
bian Waayman zorgde nog voor de 
2-3. Jammer van het duel was het 
dat in de 80ste minuut de wedstrijd 
tien minuten stil gelegd moest wor-
den om de gemoederen even tot 
rust te laten komen. Heel jammer!

Theo Nagtegaal

Dammers K&G in evenwicht
De Kwakel - De wedstrijden tus-
sen de damteams uit De Kwakel 
en Den Helder vonden om geogra-
fische redenen plaats in Zaandam. 
Daar vocht het eerste team van 
K&G om de degradatie te ontlopen 
en vocht het tweede team van K&G 
voor eventuele promotie. Het twee-
de team ging slecht uit de starblok-
ken, de gebroeders Harte verloren 
vrij snel. Kopman Wim Konst bracht 
weer hoop in de Kwakelse har-
ten door mooi te winnen 2-4. Nes-
tor Leo Hoogervorst bleef knokken 
als een leeuw en zag zijn strijdlust 
met een fraaie overwinning beloont, 
eindstand 4-4. Met dit resultaat ein-
digde het team van Leo op de der-
de plaats in de eerste klasse, een 
mooie plek maar net niet voldoen-
de voor promotie. Het eerste team 
kwam ook niet verder dan een 4-4 
gelijk spel en zal waarschijnlijk door 
dit resultaat volgend seizoen een 

stapje terug moeten doen. Ook in 
deze wedstrijd zat er weer meer in, 
Rene stond beter en Piet had goe-
de remise kansen. Leo Hoogervorst 
en Wim Keessen wisten deze avond 
wel de Th. Voornprijs veilig te stel-
len. Zij behaalden de beste presta-
ties van hun team. Op 7 maart speelt 
K&G de laatste bondswedstrijd te-
gen Enkhuizen. Er zal dik gewonnen 
moeten worden om het hoofdklas-
serschap te behouden. In de onder-
linge competitie stonden belangrij-
ke wedstrijden om de titel van K&G 
op het programma. Daarin deed Piet 
van der Poel een goede zaak door 
al snel van Leo Hoogervorst te win-
nen. Adrie Voorn wist Wim Kees-
sen van het lijf te houden door re-
mise te spelen. In de onderste regi-
onen ging de sterk opererende Huib 
Arends onderuit tegen Piet Terlouw 
en won Jan Bartels van de ongeluk-
kige Bert van Wermeskerken.

Korfbalcompetitie
VZOD totaal niet bij de les
Kudelstaart - Afgelopen zaterdag 
moest de VZOD 1 aantreden tegen 
het vlaggenschip van korfbalvereni-
ging DOS in De Bilt. Van een ech-
te wedstrijd was die middag echter 
nauwelijks sprake gezien de afgete-
kende winst voor de thuisploeg. De 
thuisspelende ploeg nam vanaf de 
eerste minuut het initiatief in de sco-
re en dat leidde tot snelle 4-0 stand. 
VZOD 1 liet zich duidelijk overrom-
pelen en kon pas wat terugdoen bij 
deze stand via een doelpunt van Jo-
sine Verburg. Het doelpunt leidde 
echter niet tot een inhaalrace. Ster-
ker nog, de spelers van DOS trok-
ken de teugels nog eens extra strak 
en breidde de voorsprong uit tot 7-1.
Weer was het Josine Verburg die er 
toen iets tegenover stelde. Ook bij 
de 7-2 stand bleef DOS scherp en 
verslapte niet. 
Zo werd uiteindelijk een ruststand 
bereikt van 10-3, waarbij het VZOD 
doelpunt op naam kwam van Don-
ja Passies. Na rust kwam VZOD ein-
delijk in de wedstrijd gezien de ge-
lijk opgaande score. Zowel DOS als 
VZOD wisten nog 5 keer te scoren 
en dat bracht de eindstand uitein-
delijk op 16-8. De doelpunten van 
VZOD werden in de tweede helft 
gemaakt door Willem Mast, Martijn 
Vervark (2x), Bart Verheul en Mi-
chelle van Leeuwen. Een wedstrijd 
om snel te vergeten. Coach Klaas 
Bosman: “We waren totaal niet bij 
de les, tegen de tijd dat we einde-
lijk aan fatsoenlijker korfballen toe 
kwamen stond er al 11-3 op het sco-
rebord en was de wedstrijd al ge-
speeld.” De uislagen van dit week-
end: DOS 1-VZOD 1 16-8, Ados 
3-VZOD 2 21-9, VEO 5-VZOD 3 22 
- 11, Fiks C1-VZOD C1 11-6, Fiducia 
C2-VZOD C2 1-3, VZOD D2-Aurora 
D3 2-0, Thor E2-VZOD E2 5-3

Nieuwe juniorentrainer 
Afgelopen zaterdag was er nog 

ander nieuws bij VZOD. De Ku-
delstaartste korfbalvereniging heeft 
in de persoon van Arie Verburg een 
nieuwe hoofdtrainer gevonden voor 
de A-junioren. 
Voor VZOD is de 32 jarige Arie Ver-
burg geen onbekende. Zijn korfbal-
wieg heeft langs de velden gestaan 
van deze Kudelstaartse vereniging. 
Na zijn juniorentijd is Arie zijn korf-
balcarrière voort gaan zetten in de 
hoofdstad bij de studentenkorfbal 
vereniging Amsterdam en in de se-
lectie van hoofdklasser Rohda, waar 
hij bij beide verenigingen naast de 
nodige bestuurlijke ervaring zich 
ook het trainersvak verder eigen is 
gaan maken. 
Arie Verburg volgt aan het eind van 
dit seizoen Frits Vink op, die na een 
periode van 5 jaar VZOD het trai-
nersvak gaat beëindigen en gaat 
genieten van een welverdiend korf-
balpensioen.
VZOD feliciteert Arie Verburg met 
deze aanstelling en wenst hem heel 
veel succes en plezier toe met zijn 
nieuwe functie bij.

Hans van de Linden (links) en Oscar Gootjes.

Dartclub Poel’s Eye in Dorpshuis
Avond van Oscar Gootjes
Kudelstaart - Vorige week vrij-
dag was er weer een dartsavond in 
het Dorpshuis van Kudelstaart. Het 
Dorpshuis stroomde weer lekker vol 
met deelnemers die van heinde en 
‘ver’ kwamen. De deelnemers kwa-
men zeker niet alleen uit de ge-
meente Aalsmeer. Zo kwam Martijn 
Vos bijvoorbeeld op de fiets uit Am-
stelveen. Ook waren er deelnemers 
uit onder andere De Kwakel, Uit-
hoorn, Alphen aan de Rijn, Nieuw-
koop, Hoofddorp en Amsterdam. De 
Poel’s Eye geniet dan ook redelijke 
bekendheid bij de darters uit de re-
gio. Oscar Gootjes kwam van nóg 
verder, hij moest misschien wel de 
meeste kilometers maken. Hij kwam 
uit Haarlem. Hij komt elk seizoen 
wel een paar keer en dit jaar zelfs 
nog ietsjes vaker. En dat leek op 
de afgelopen speelavond de juiste 
keus. Voor het eerst ooit stond Os-
car in de finale, van de extraronde. 
Tegenover hem stond Hans van de 
Linden. 
Ook voor Hans was het zijn eer-
ste finale, maar dat was wat min-
der verwonderlijk, want hij was voor 
het eerst ooit aanwezig bij de Poel’s 
Eye. Oscar en Hans maakten er een 
spannende wedstrijd van. Beide 
kregen de kans om de wedstrijd in 
hun voordeel te beslissen. Uiteinde-
lijk was het dan toch Hans die zijn 
debuut extra luister bij zette. Hans 
verdiende zodoende een doos ce-
lebrations. Oscar stond echter niet 
met lege handen, want dankzij zijn 
‘opmerkelijke’ rij overwinningen in 
de extraronde kreeg hij de punt op 
de i’ prijs (ook een doos celebrati-
ons). Ook in de winnaarronde was 
een nieuwe winnaar, of eigenlijk 
winnares. Ilona Bak won verrassend 

de winnaarronde. Als Ilona had ver-
loren zou er nog steeds sprake zijn 
geweest van een winnares, want 
haar tegenstandster was Floor van 
Zanten. Floor zou echter geen nieu-
we winnares zijn geweest, want zij 
won al eens eerder. Nu trad Ilona 
dus in haar, en die van haar man 
Gerard Bak, voetsporen. In de Sco-
neronde won Huib Gootjes (inder-
daad het broertje van) de finale van 
Michel van Galen. Toch allemaal een 
beetje verrassend en dat is nu net 
de charme, of de frustratie, van het 
darten. Het pijltje kan de ene keer 
net wel, en dan weer net niet goed 
vallen, wat soms het verschil is tus-
sen winst en verlies, van misschien 
wel het hele toernooi.
Een compleet overzicht van de 
speelavond. Winnaar van de speel-
avond: Ilona Bak, finalist: Floor van 
Zanten. Halve finalisten: Tim van de 
Poel en Arnold Sluys. Kwartfinalis-
ten: Edwin van Schie, Christopher 
Brouwer, Rene Verhoeven en Nick 
Dekker. Winnaar van de Sconeron-
de; Huib Gootjes, finalist: Michel van 
Galen. Halve finalisten: Davey Mon-
sees en Tjitte Miedema. Kwartfina-
listen: Victor van Schie, Albert Ge-
leijn, Peter van de Laarse en Jan 
Bruinsma. 
Winnaar van de Extraronde: Hans 
van de Linden, finalist: Oscar Goot-
jes. Halve finalisten: Martijn Vos en 
John Wey. De volgende speelavond 
is morgen, vrijdag 4 maart. Deelne-
mers uit ‘verre’ gebieden zijn leuk 
en aardig, maar deelnemers uit Ku-
delstaart en Aalsmeer zijn natuurlijk 
ook meer dan welkom. De inschrij-
ving sluit om 19.45 uur, deelname 
kost drie en halve euro en de mini-
mum leeftijd is 15 jaar.

Schaatsers Menno en Nicky 
present op NK afstanden
Rijsenhout - Afgelopen week-
end reden zowel Menno Kramer als 
Nicky van Leeuwen van IJsclub De 
Blauwe Beugel nog een landelij-
ke plaatsingswedstrijd voor het NK 
afstanden. Waar Menno zich al di-
rect had geplaatst voor de 500 me-
ter, moest hij voor de 1000 meter 
nog plaatsing afdwingen. Dat luk-
te uiteindelijk, zodat Menno uit mag 
komen op de 500 en de 1000 me-
ter tijdens het NK afstanden. Nicky 
had zich al eerder direct geplaatst 
voor de 3000 meter, en kon zich 
nog plaatsen voor de 1500 meter tij-
dens de landelijke selectie afgelo-
pen weekend. Dat lukte nipt door 
als zevende te eindigen waarmee 
plaatsing voor het NK afstanden 
alsnog afgedwongen werd. Het NK 
afstanden vindt plaats op de Vecht-
sebanen in Utrecht op 11, 12 en 13 
maart. 
In de afgelopen week zijn er weer 
flink wat langebaanwedstrijden ver-
reden. Op dinsdag 22 februari wer-
den de Districtskampioenschappen 
Aar en Amstel verreden op de ijs-
baan in Haarlem over de afstanden 
500 en 1000 meter. Mooie resulta-
ten in de categorie Pupillen B waar 
Erik Kramer met een persoonlijk re-

cord en William Koole de plaatsen 
één en twee veroverden. Bij de jon-
gens A pupillen werd Duuk Ver-
meulen keurig vijfde met maar liefst 
twee persoonlijke records. 
Bij de jongens Junioren C1 wist Mi-
lan van der Vlugt een podiumplek te 
behalen door op de tweede plaats 
te eindigen. Bij de NK Kortebaan in 
Biddinghuizen afgelopen zondag 
is Annet van der Stelt op een tien-
de plaats geëindigd. Dit onder zeer 
slechte weersomstandigheden, dus 
een mooie prestatie! 
Tot slot nog het Baankampioen-
schap Langebaan van Haarlem dat 
afgelopen zondagavond werd gere-
den. Helaas maar twee clubrijders 
van De Blauwe Beugel. Annet van 
der Stelt kwam wederom in actie en 
bij de pupillen Duuk Vermeulen. An-
net reed de 500 meter in 48.25, en 
de 1500 meter in 2.49.84. Duuk Ver-
meulen de 500 meter in 51.61 en de 
1000 meter in 1.46.17, een persoon-
lijk record. 
IJsclub De Blauwe Beugel heeft een 
actieve website boordevol (schaats) 
nieuws, uitslagen en algemene in-
formatie over de club en is te raad-
plegen via: http://www.ijsclubde-
blauwebeugel.nl.

Bart van der Vlugt Nederlands 
kampioen marathonschaatsen 
Rijsenhout - In een enthousiast en 
drukbezocht Thialf in Heerenveen 
is zaterdag 26 februari tijdens het 
NK Jeugd- en Junioren- Marathon-
schaatsen Bart van der Vlugt Ne-
derlands kampioen geworden bij de 
Junioren A. 
 In een snelle en spannende race 
over 25 ronden leek het er eerst op 
dat de slim en altijd uitstekend rij-
dende Mats Stoltenborg, eveneens 
uit Hoofddorp, met de winst er van-
door zou gaan. De eerste schermut-
selingen en ontsnappingspogin-
gen van diverse rijders werden door 
het peloton en het hoge tempo on-
der leiding van Bart van der Vlugt en 
een paar collega landelijke rijders 
eenvoudig opgelost en gecontro-
leerd. Dat terwijl Mats Stoltenborg 
al die tijd ‘achterin’ meereed zon-
der zich al te opvallend te laten zien, 
maar met nog 5 ronden te gaan 
de sprong van achteruit het pelo-
ton waagde en er in zeer hoog tem-
po vandoor ging. Omdat hij niet in 
zijn vertrouwde schaatsteamhaar-
lem.nl pak reed, maar in zijn IJsclub 
pak, werd hij door de directe con-
currenten niet herkend als gevaar-
lijke rijder en kon hij bijna een hal-

ve baan voorsprong opbouwen. Zijn 
schaatsteamhaarlem.nl ploegge-
noot Bart van der Vlugt ging daar-
door uiteraard niet het gat dichtrij-
den en liet het werk doen door zijn 
naaste concurrenten, die er te laat 
achter kwamen dat het ‘Stoltenborg 
de B-rijder’ was die vooruit reed. Het 
leek er twee ronden voor het einde 
nog op dat Mats Stoltenborg het 
ging halen, maar geschrokken door 
de eerdere constatering lag het 
tempo van het peloton nu zo hoog 
dat hij in de laatste bocht vol werd 
ingelopen door het reeds sprintende 
peloton. Jammer want deze moedi-
ge poging verdiende absoluut meer, 
maar daardoor kon zijn ploeggenoot 
Bart optimaal profiteren in de sprint 
en klopte hij zijn directe tegenstan-
ders op indrukwekkende wijze. Stol-
tenborg kon uiteindelijk nog als ne-
gende finishen. Een uitstekend re-
sultaat voor deze twee IJsclub De 
Blauwe Beugel en schaatsteam-
haarlem.nl rijders. Voor Bart van der 
Vlugt was het gezien zijn leeftijd de 
laatste NK juniorenmarathon, Mats 
Stoltenborg heeft volgend jaar nog 
een laatste kans om een keer tijdens 
dit NK het podium te halen.

Atletiek voor masters
Wim Metselaar pakt Nederlands 
record op 800 meter indoor
Aalsmeer - Op zondag 27 februa-
ri nam Wim Metselaar deel aan het 
NK indoor voor masters in Apel-
doorn. 
Wim, die zelf uitkomt in de catego-
rie masters 65, liep de 800 meter in 
een jongere leeftijdscategorie, de 
masters 60, omdat er in zijn eigen 
categorie helaas te weinig deelne-
mers waren. 
Wim kwam goed mee en eindigde 
op een vierde plaats in een uitste-
kende tijd: 2.36.95 minuten. Hij ver-
beterde daarmee het Nederlands 
record in de categorie masters 65 
op deze afstand met maar liefst 15 
seconden. 

Voor Wim is dit een mooie voorbe-
reiding op de 800 meter die hij tij-
dens het EK Indoor in Gent, dat van 
16 tot en met 20 maart aanstaande, 
gehouden wordt, zal lopen.

Speelavond bij 
Oude Spoorbaan
Aalsmeer - Op donderdag 10 
maart houdt buurtvereniging De 
Oude Spoorbaan een klaverjas-
avond voor liefhebbers. 
Er wordt gekaart in gebouw ‘t Anker 

aan de Oosteinderweg 273a vanaf 
19.30 uur. 
Wie weet Gre van Heteren te ver-
slaan, die tijdens de speelavond op 
24 februari liefst 7182 punten bijeen 
kaartte. 
Martha Raadschelders eindigde op 
twee met 7148 punten en op drie is 
Irma Mandemaker geëindigd met 
7138 punten.




