124
Tel: 0297-341900 WWW.MEERBODE.NL

1 maart 2012

Editie: Aalsmeer

1

Sportinstuif in de vakantie
Onderdeel van
Van den Berg Autoschadespecialist

www.carstylingaalsmeer.nl
Legmeerdijk 260 • Amstelveen
Tel. 020 6450 792

Geen krant
OntVanGen?

Aalsmeer - Het is vakantie en al
zeker tien jaar biedt ESA alle jeugd
in de gemeente extra vermaak met
sport- en spelinstuiven en verruiming van de openingstijden voor
vrij zwemmen in de Waterlelie. De
sport- en spelinstuiven worden altijd
op maandag en donderdag gehouden in de Proosdijhal in Kudelstaart.
Sinds kort worden kinderen ook uitgenodigd om naar De Bloemhof te
komen. Gisteren, woensdag 29 februari, kon volop gesport worden
in de sporthal aan de Hornweg. Er
stonden tafeltennistafels klaar en
allerlei balsporten, zoals hockey,
konden beoefend worden. Voor de
jongens en meisjes een leuke kennismaking met misschien voor hen

een nieuwe sport en natuurlijk een
heerlijk sportief uitje in de vakantie.
In trek waren vooral de grote ballen
waarmee gerold en gegooid werd.
In tegenstelling tot in de Proosdijhal, waar het altijd superdruk is, was
de opkomst in De Bloemhof matig. De wel aanwezige jongens en
meisjes vermaakten zich echter prima. De instuif in de sporthal in Oost
moet qua bekendheid waarschijnlijk nog groeien, want wie eenmaal
is geweest, wil een volgende keer
weer! Extra vrijzwemmen in De Waterlelie kan deze vakantie nog vandaag, donderdag 1 maart, van 12.00
tot 14.30 uur en vrijdag kan een duik
genomen worden tussen 10.00 en
13.00 uur.

Bel vrijdag vóór
14.00 uur naar

0251-674433
en deze wordt
dan nabezorgd.

GEEN SNEEUW?
GEEN IJS?

Zeker wél

Jan Leliveld

Gemeente wil uit G2 treden!
Aalsmeer - Op donderdag 8 maart
komen burgemeester, wethouders
en fracties bijeen voor een bijeenkomst van het Beraad en de Raad
in het gemeentehuis. De vergaderavond begint om 19.30 uur in de
raadskelder en gaat vanaf 20.15 uur
verder in de raadzaal van het gemeentehuis. Belangstellenden zijn
van harte welkom. Eerste agendapunt in het Beraad is het voorstel
van de bestuurders om uit de G2
te treden, het samenwerkingsverband Aalsmeer en Uithoorn. Uittreding kan overigens niet gelijk nu de
ambtelijke samenwerking met Amstelveen een feit is. De gemeente is
wat dit betreft gebonden aan een
termijn en het gaat Aalsmeer geld
kosten! De termijn, die door rechters wordt aangehouden, is een
(afbouw)periode van 5 jaar. Indien
de fracties donderdag het voorstel
van de bestuurders goedkeuren,
wordt de samenwerking per 1 januari 2017 beëindigd. In de overeenkomst is opgenomen dat de schade, die ontstaat door uittreding, betaald moet worden door de partij die
breekt, Aalsmeer dus. Deze schade
bestaat uit de posten personeel, investeringen en langlopende contracten. “Naarmate voor personeel
en investeringen en langlopende

contracten goede oplossingen gevonden worden, zullen de financiële gevolgen minder groot zijn”, aldus
de bestuurders in het voorstel.
Voortgang dienstverlening
Op basis van het uitgangspunt dat
uittreding uit de G2 over vijf jaar
plaatsvindt, hoopt de gemeente tussentijdse oplossingen te kunnen realiseren voor het personeel. Het behouden van tevredenheid van medewerkers wordt belangrijk geacht,
evenals financiële gevolgen een belangrijk ijkpunt is. Er gaan wat langlopende contracten en investeringen bekeken worden welke financiële risico’s Aalsmeer loopt bij uittreding.
Maar het belangrijkste afwegingspunt vormt een ongestoorde voortgang van een goede dienstverlening
aan de inwoners. De taken van de
G2 wil Aalsmeer in gaan brengen
in het ambtelijke afsprakenpakket
in de samenwerking met Amstelveen. Het mooiste zou zijn als Uithoorn alsnog ook besluit voor een
ambtelijke samenwerking met Amstelveen. De kosten van dienstverlening zullen hierdoor lager worden
voor alle drie de gemeenten. Bovendien, vooral voor Aalsmeer belangrijk, zal de schade als gevolg van

samen met zangeres Ruby

ZONDAG 4 MAART

een financiële vergoeding aan Uithoorn beperkt worden.
Eerste termijn
In het Beraad wordt overigens voor
de eerste maal gesproken over uittreding uit de G2. De behandeling
in tweede termijn en de besluitvorming gaan plaatsvinden in de Raad
van 29 maart. Er bestaat uiteraard
een mogelijkheid dat de fracties
zich niet kunnen vinden in het voorstel van het college van burgemeester en wethouders.
Alternatief is dat de gemeenschappelijke samenwerking blijft voortbestaan voor alle of voor enkele taakvelden. Volgens de bestuurders kunnen kwaliteit en continuïteit
van de dienstverlening en kostenbeheersing echter in gedrang komen.
“Nadeel is tevens dat de gemeente Aalsmeer bij voortbestaan van de
G2 het ambtelijk apparaat over twee
partijen verdeeld heeft en de bestuurlijke aandacht verdeeld moet
worden”, besluiten b&w.

in café restaurant
In de Zotte Wilg Aalsmeer
van 15.00 uur tot 19.00 uur
KOM OP TIJD, WANT VOL=VOL!

Uiterweg 27A
Aalsmeer
0297-324606

ADVERTEREN?

Ook op de agenda van de vergaderavond: Afvalstoffenverordening,
haalbaarheidsonderzoek Fort Kudelstaart, Cultuurhistorische analyse, herziening grondexploitatie project &2=1 en calamiteitenbudget.

WILT U EEN KABAAL OPGEVEN?
GA NAAR WWW.MEERBODE.NL
EN KLIK OP DE KNOP “OPGEVEN”

Antenna:
dé banenspecialist
voor werk
in de regio!

IN DE

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

voorontwerp bestemmingsplan Stommeer

Aalsmeer 0297 – 380580
Alphen a/d Rijn 0172 – 245945
Amsterdam 020 – 6124945

Ridder & Co a.s. week gesloten
wegens bezoek CUBA zie elders in krAnt

Zie voor meer informatie: www.aalsmeer.nl
120228-GA-Adv-InfoavondStommeer.indd 1
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EUROGARANT

lammers autoschade BV
Taxatie

Schade

Spuiten

het adres Voor allrisk autoschade en
w.a. reparatie Voor een scherpe prijs
Herenweg 51
Tel.: 0297-325507
1433 GV Kudelstaart lammers@glasshouse.nl

www.lammersautoschade.nl

de vrouw nog tweemaal gebeld
door zogenaamd de bank die vroeg
om haar pincode. De bewoonster
is hier niet ingetrapt en heeft haar
code niet gegeven. Weet dat banken nooit bellen om naar pincodes
te vragen. Deze zijn persoonlijk en
hoeven medewerkers voor transacties niet te weten. Hou uw pincode
dus altijd geheim! De man was ongeveer 38 jaar oud, is een Arabisch
type, heeft een dik rond hoofd met
kort donker haar en is ongeveer
1.90 a 1.95 meter lang. Hij droeg
een glimmende zwarte jas met felgroene biezen bij de zakken, droeg
een shirt met korte mouwen en had
een spijkerbroek aan. De man sprak
goed Nederlands. De politie dringt
er bij inwoners op aan vooral geen
vreemden binnen te laten, ook niet
met een zielige smoes, en vraag altijd naar een identiteitsbewijs!

SERVICELIJN
GEMEENTE
AALSMEER:
0297-387575

fiNal sale
laatste daGeN Op=Op!

Nieuw–Vennep 0252 – 629729

Ophelialaan 106
1431 HM Aalsmeer
0297 368010

Dinsdag 6 maart 20.00 tot 21.30 uur
Gemeentehuis Aalsmeer

Aalsmeer - Op donderdag 23 februari rond vier uur in de middag is
een bewoonster van de Geraniumstraat via een smoes beroofd van
haar bankpas, identiteitskaart en
contant geld uit haar tas. De man
belde aan en vroeg of de vrouw de
galerij open wilde doen. Hij had een
flat gekocht en was de sleutel vergeten. Vervolgens belde hij aan bij
de bewoonster en vroeg of hij iets
mocht eten en drinken in verband
met diabetes. De vrouw heeft de
man binnengelaten en is de keuken ingegaan om iets te halen voor
de man. Op dat moment heeft hij uit
haar tas haar bankpas, kaart en geld
gepakt. Toen de man weer weg was,
ontdekte de vrouw nagenoeg gelijk
dat iemand in haar tas had gezeten.
Na ontdekking van de diefstal belde zij meteen de bank om haar pas
te laten blokkeren. Dezelfde dag is

vrijdaG 2 eN zaterdaG 3 maart

www.antennagroep.nl

Informatieavond

Bankpas uit tas weg na
smoes over diabetes

50 GRATIS
AUTOBANDEN

WWW.PROFILE.NL/50BANDEN

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

tOt 70
kOrtiNG
%

kids sale

tOt 80%
kOrtiNG

biG l aalsmeer | jOiN fashiON | WWW.biGl.Nl
zijdstraat 61, aalsmeer | maaNdaG t/m zaterdaG | tel: 0297 321177

troy 50810

Beëindiging samenwerking met Uithoorn
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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
125e jaargang
oplAgE: 17.850
Ingezonden brieven:
Eenieder staat het vrij te reageren
op artikelen of zijn mening te
geven op ontwikkelingen die
spelen binnen de gemeente. Uw
ingezonden brief dient echter
ondertekend te zijn met naam
en adres, telefoon of e-mailadres.
De redactie behoudt het recht
brieven in te korten of te weigeren.
let op:
Nadrukkelijk maken wij u er
op attent, dat door ons in deze
krant geproduceerd advertentie-,
foto-, en/of tekstmateriaal niet
beschikbaar wordt gesteld aan
derden. Dus ook niet per e-mail,
fotokopie of anderszins zonder
uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van de uitgever!
www.mEErboDE.nl

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

KLAChTEN
gELuIdshINdER
sChIphOL
Tel: 020-6015555.
Milieuklachten, tel: 023-5310200.

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

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

ApOThEEK
Buiten de normale openingstijden
kan men terecht bij de
Dienstapotheek Amstelland
(zijvleugel Ziekenhuis Amstelland)
Laan van de Helende Meesters 8
Amstelveen, tel: 020-3455000
ma t/m vr. 17.30-23.00 u.
za., zo. en feestdagen 8.30-23.00 u.
www.ziekenhuisamstelland.nl
Van 23.00-8.30 u. centrale nachtapotheek Amsterdam, tel. 020-59 23 315.
Apotheek groen Dorp
Van Cleefkade 2, tel: 324476.
ma. t/m vr. 8.00-18.00 u.;
za. 9.00-17.00 u.
Apotheek groen nieuw oosteinde
Poldermeesterplein 16-18, tel: 500814
ma. t/m vr. 8.30-18.00 u.;
Apotheek groen Kudelstaart
Einsteinstraat 95, tel: 327036
ma. t/m vr. 8.30-18.00 u.
www.apotheekgroen.nl
Apotheek v.d. mooren
Ophelialaan 162, tel: 341963.
ma. t/m vr. 8.30-18.00 u.;
za. 9.00-12.30 u.
www.apotheekvandermooren.nl

TANdARTs
Aalsmeer/Kudelstaart:
in geval van klachten buiten de praktijkuren 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.dierenartsenpraktijkuithoornaalsmeer.nl
Dierenartsenpraktijk
westeinder
Hadleystraat 48 Aalsmeer en Herenweg 9C Kudestaart, tel: 324643; Nokweg 12 Leimuiden, tel: 0172-507400.
www.dap-westeinder.nl
ranzijn dierenarts
Aalsmeerderweg 436 Aalsmeer,
tel: 346721, ww.ranzijndierenarts.nl

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

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

Vragen en antwoorden over
christelijk geloof in LEG
Aalsmeerderbrug – Vraagt u zich
af wat de zin van het leven is, waarom God lijden toelaat en waarom het
christelijk geloof het enige ware geloof zou moeten zijn? Vanaf zondag
4 maart zal de Levend Evangelie Gemeente drie wekenlang bij deze vragen stilstaan. Belangstellenden worden van harte uitgenodigd om bij
de samenkomsten aanwezig te zijn
in het onderkomen van de LEG aan
de Kruisweg 55. Aanvang is 10.00
uur. Gedurende drie zondagen wor-

Aalsmeer - Vanaf 1 maart worden
Meldpunt zorg en overlast, Steunpunt huiselijk geweld en Meldpunt
ouderenmishandeling
samengevoegd tot één Meldpunt: Meldpunt
Amstelland. Bij het Meldpunt Amstelland kunnen bewoners, hulpverleners, vrijwilligers en mantelzorgers
terecht uit de gemeente Amstelveen, Uithoorn, Aalsmeer en OuderAmstel. Zij kunnen advies en ondersteuning krijgen wanneer zij zich
zorgen maken om (buurt)bewoners,
bij het terugdringen van overlast,
wanneer zij vragen hebben omtrent

huiselijk geweld of ouderenmishandeling of daar een melding van willen doen. Het meldpunt Amstelland
is telefonisch bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 09.00
tot 12.00 uur via 020-5430440. Een
melding mailen kan via meldpuntamstelland@vitawelzijnenadvies.nl.
Telefonisch of per mail kunnen ook
persoonlijke afspraken gemaakt
worden. Meer informatie over het
meldpunt Amstelland en de thema’s
zorg en overlast, huiselijk geweld en
ouderenmishandeling is te lezen op:
www.meldpuntamstelland.nl.

Belangrijke telefoonnummers:
Infolijn Dierenbescherming Aalsmeer en
omstreken: 0297-343618. Voor vermiste/
gevonden huisdieren, klachten dierenmishandeling 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 vermiste of gevonden dieren, spoedgevalllen en
gevonden honden: 06-53315557.
Internet: www.aalsmeer.dierenbescherming.nl

Vermist:
- Freesialaan: Zwarte 4 jaar oude kat, klein en wit. Gechipt en gecastreerd.
- Locatellihof: Somali poes, 2 jaar oud. Streep op rug. Ze heet Wicca.
- Zijdstraat: Noorse boskat. Zwart met witte bef en poten. Heeft een
witte tekening in gezicht. Hij heet Dexter en is 1,5 jaar oud.
- Karperstraat, Nieuw-Oosteinde: Lapjespoes, 9 jaar. Wit gezicht, beetje rood op neus, zwart met rood bovenop haar kop. Wazig rechteroog
vanwege beschadigd hoornvlies. Ze heet Lilo.
- Ophelialaan: Zwarte langharige poes met groene ogen. Zij heeft een chip.
Gevonden:
- Legmeerdijk, hoek Machineweg: Poes, zwart met bruin. Witte bef, wit
vlekje op snuit en neus, witte voetjes.

KERKDIENSTEN
Zondag
4 maart
Aalsmeerse CAMA Gemeente
Wellantcollege, Thijsselaan 18.
Zondag dienst om 10u. Tevens
crèche en peuterdienst.
Alphakerk Amstelland
Dorpshuis Kudelstaart. Dienst 10u.
Spreker Jan Berger. Speciale dienst
voor kinderen.
Christelijke Geref. Kerk
Lijnbaan. Zondag diensten om 10u.
en 16.30u. met ds. J. van Dijken.

Open avond in Doopsgezinde
kerk over kracht van kanker

Doopsgezinde Gemeente
Zijdstraat 55. Zondag 10u. dienst,
ds. Gerke van Hiele uit Wageningen. Veertig dagen tijd. Extra collecte voor Mercy Home in Zuid-India.

Aalsmeer - Donderdag 8 maart is
het Internationale Vrouwendag en
het leek de Doopsgezinde Gemeente een goed om daar iets mee te
doen. Naar een bijzondere vrouw
werd gezocht en de initiatiefnemers
kwamen uit bij Lily Nieuwenhuizen,
die haar borstkanker overwon en
oprichter is van het Adamas Inloophuis in Nieuw-Vennep. In Nederland
krijgt 1 op de 3 mensen kanker. Een
ziekte die vaak gepaard gaat met
verdriet, angst en pijn. Toch heeft
kanker ook een andere kant. Vanuit
de pijn kan zomaar iets nieuws ontstaan, een niet te stoppen drijfveer.
Dit ervoer ook Lily Nieuwenhuizen
na haar proces met borstkanker.
Mede door deze kracht realiseerde Lily met zeven initiatiefnemers
het bijzondere Adamas Inloophuis
dat nu vijf jaar volop in beweging
is. Ook Nicky Westerhof (27) wordt
al op heel jonge leeftijd geconfronteerd met kanker. Na het verlies van

Evangelisatie Kring Aalsmeer
Doopsgezinde Kerk, Zijdstraat.
Dienst om 19u. br. M.C. Plomp uit
Eindhoven.

Waar is Lilo?

bRANdwEER
& pOLITIE
Brandweer, tel. 020-5556666.
Politie, tel: 0900-8844.

ALARMNuMMER 112
www.112.nl

Amstel en Zaan kan natuurlijk met
u meedenken bij wie u terecht
kunt voor het invullen van uw belastingformulier. De bijeenkomst is
in activiteitencentrum Heliomare
aan de Zwarteweg 98, begint om
19.30 uur en duurt tot ongeveer
22.00 uur. De zaal is open vanaf 19.15 uur en is rolstoeltoegankelijk. Toegang is gratis. Bij voorkeur aanmelden via 023-5563300
of via informatie@meeaz.nl. Mee
Amstel en Zaan biedt ondersteuning, informatie en advies aan iedereen die leeft met een lichamelijke of verstandelijke beperking of
een chronische ziekte. Ook mensen met een vorm van niet aangeboren hersenletsel of een vorm
van autisme kunnen bij Mee terecht. MEE is er óók voor ouders,
partners, verwanten en medewerkers van andere organisaties.

giften van leden en donateurs. Dankzij deze bijdragen, inclusief die tijdens
de collecte opgehaald zijn, wordt het
werk van Amnesty blijvend mogelijk
gemaakt. Amnesty dankt iedereen van
harte voor de geldelijke bijdrage. Ook
bedankt Amnesty alle vrijwilligers die
in weer en wind hebben gecollecteerd
voor hun enthousiaste inzet. Wilt u volgend jaar ook meehelpen? Aanmelden bij het collecteteam kan via e-mail
collecte@amnesty.nl of telefonisch via
020-7733834.

Nieuw: Meldpunt Amstelland

Info-avond Mee Amstel en
Zaan over belastingaangifte
Aalsmeer - Mee Amstel en Zaan
organiseert op donderdag 8 maart
een informatieavond over belastingaangifte over het jaar 2011.
Deze avond is bestemd voor mensen met een beperking of chronische ziekte in de regio Amstelland en Meerlanden. Volwassenen
en kinderen met een beperking of
chronische ziekte kunnen in aanmerking komen voor belastingteruggaaf. Wilt u weten welke onkosten in aanmerking komen voor
teruggaaf belastingen? Kom naar
deze avond. Johan Meijer van de
Algemene Nederlandse Gehandicapten Organisatie (ANGO) geeft
uitleg. Zo bent u beter in staat om
zelf uw belastingaangifte te doen.
Tijdens deze avond worden geen
belastingformulieren
ingevuld.
Wel is gelegenheid voor het stellen van persoonlijke vragen. Mee

den verschillende thema’s behandeld: Zondag 4 maart: Waarom staat
een goede God lijden toe? Zondag 11
maart: Is het christelijk geloof het enige ware geloof? Zondag 18 maart:
Wat is de zin van het leven? Na afloop
van de kerkdienst kan iedereen nog
een kopje koffie of thee blijven drinken. De kinderen hebben hun eigen
samenkomst en voor baby’s en peuters is er opvang. Wie meer wil weten
over de Levend Evangelie Gemeente,
kan een kijkje nemen op www.leg.nl.

Bijna 3000,- na collectie
Amnesty International
Aalsmeer - De collecte van Amnesty International, die van 12 tot en met
18 februari in Aalsmeer en Kudelstaart
is gehouden, heeft 2947,53 euro opgebracht. In totaal hebben 34 vrijwilligers
hebben gecollecteerd. Het was de
tiende keer dat mensenrechtenorganisatie Amnesty International een landelijke collecte hield. Amnesty strijdt
voor naleving van de mensenrechten in alle landen. Amnesty International is onpartijdig en onafhankelijk, en
wordt voornamelijk gefinancierd door

Is uw huisdier
zoek?

haar moeder staat ze voor beslissingen die je eigenlijk zo jong nog
niet wil nemen. Toch hebben juist dit
verlies en de beslissingen die ze genomen heeft een niet te vermoeden
kracht in haar losgemaakt. De weg
die zich voor haar opende, volgde zij
moeiteloos en vanaf 1 januari 2012
is zij begonnen als opvolgster van
Lily. Donderdag 8 maart is Nicky te
gast bij de Doopsgezinde Gemeente om over de ‘kracht van kanker’ te
vertellen. Gezien het bijzondere onderwerp wordt iedereen, die hiervoor belangstelling heeft, van harte
uitgenodigd om de kringavond van
de kerk bij te wonen. Het programma start om 20.00 uur in een zaal
van de Doopsgezinde Gemeente in
de Zijdstraat 55 en vanaf 19.45 uur
staan thee en koffie klaar.
Informatie en opgave bij Gerda Stieva, g.stieva@dgaalsmeer.nl of tel.
322321.
Aalsmeer - Als vermist opgegeven
door zijn baas, is de rood net witte lapjespoes Lilo. Het dier heeft een
witte snuit met zwart en rood op de
kop. Verder heeft Lilo rechts een wazig oog. De poes is negen jaar oud en
wordt vermist vanuit de Karperstraat
in Nieuw-Oosteinde. Wie het dier
heeft gezien wordt verzocht contact
op te nemen met de Dierenbescherming Aalsmeer e.o. via 0297-343618.
De foto van vorige week van de wit
met zwarte kat die rond liep op de
Aalsmeerderweg heeft resultaat gehad, het dier is weer terug bij zijn baas.

Zangdienst met
Geestmer zangers
in Dorpskerk

PCOB middag
over veiligheid
Aalsmeer - Op donderdag 8 maart
wordt weer een PCOB-middag georganiseerd. Tijdens deze middag
wordt aandacht besteed aan de
veiligheid voor ouderen. In een rollenspel worden verschillende situaties uitgebeeld en verteld wordt
hoe met verdachte situaties omgegaan kan worden. Er gaan ook tips
gegeven worden over de veiligheid
rondom het huis. Deze interessante
middag wordt gehouden in de grote zaal van zorgcentrum Aelsmeer
aan het Molenpad en begint om
14.30 uur. Iedereen is welkom.

Aalsmeer - Op zondagavond 4
maart om 18.30 is er weer een
zangdienst in de Dorpskerk in de
Kanaalstraat. Het beloofd een bijzondere avond te worden. Er gaan
bekende liederen gezongen worden. Twee jaar geleden waren de
Geestmer zangers uit de omgeving van Broek in Waterland voor
het eerst in de Dorpskerk en zondag komen zij opnieuw optreden.
Het koor maakte grote indruk op
de toen aanwezigen. Deze 10 à 12
mannen zijn voornamelijk werkzaam in de groententeelt. De vaste begeleiders zijn de bekende organist Dub de Vries en pianist Arie
Horst. Dominee Edjan Westerman
zal deze dienst leiden. Uiteraard is
iedereen weer van harte welkom.

Geref. gemeente Nederland
Chrysantenstraat 1a. Zondag diensten om 10u. en 16.30u.
Protestantse Gem. Aalsmeer
Open Hof Kerk, Ophelialaan 247.
Zondag 10u. dienst, ds. T.H.P. Prins.
Hervormde Gemeente Aalsmeer
Dorp: Dorpskerk, Kanaalstraat. Zondag 10u. dienst met ds. J. v/d Wolf.
Organist H. van Noord.
Oost: Oosterkerk in ‘t Anker, Oosteinderweg. Zondag 10u. dienst met
ds. C.G. Graafland.
Herv. wijkgemeente Eben Haëzer
Amstelveen
In Pauluskerk, Van Borsselenweg
116. Zondag diensten om 10u. en
18.30u. met ds. A. van Vuuren.
Levend Evangelie Gemeente
Boeing Avenue 121, Schiphol-Rijk.
Samenkomst met doven-vertolking
en vertaling in Engels. Aparte bijeenkomst voor kinderen. Zondag
10u. samenkomst. Spreker Martijn
Piet.
Ned. Geref. Kerk Lichtbaken
Aalsmeerderweg 751 te Rijsenhout.
Zondag 10u. dienst, ds. F.J. Kruger
uit Zaandam en 16.30u. dienst met
ds. K. Muller.
RK Karmelparochie
Vrijdag 10u. Woordcommunieviering in Zorgcentrum Aelsmeer, vg.

Zaterdag a.s.
kledingbeurs
in Hornmeer
Aalsmeer - Aanstaande zaterdag 3
maart houdt buurtvereniging Hornmeer een kledingbeurs voor volwassenen. De inbreng is van 9.30
tot 10.00 uur.
De verkoop start om 10.30 uur en
duurt tot 12.00 uur. Wie kleding wil
verkopen, kan een verkoopnummer
aanvragen via 0297-327541 of 0297329527. Er mogen maximaal 20 kledingstukken per nummer ingeleverd worden. De kleding moet heel
en schoon zijn. Op 10 maart wordt
vervolgens een kinderkledingbeurs
georganiseerd. Buurthuis Hornmeer
is te vinden in de Roerdomplaan, op
nummer 3.

A. Blonk. Zaterdag om 17u. woordcommunieviering in Kloosterhof, vg.
Clematisstraat, vg. N. Kuiper. Zondag 10.30u. in Karmelkerk woordcommunieviering, vg. A. Blonk. Om
14.30u. Karmelkerk Poolse dienst
met vg Christoff.
R.K. vieringen Rijsenhout
Ontmoetingskerk, Werf
Geen dienst.
Oud Katholieke Kerk
Oosteinderweg 394.
Geen dienst.
Protestantse gem. Rijsenhout
Ontmoetingskerk Rijsenhout.
Zondag 10u. dienst, ds. J. van Veen.
Tevens 10u. tienerdienst.
Samen Op Weg Kudelstaart
De Spil, Spilstraat, Kudelstaart.
Zondag 10u. dienst met ds. J.G.
Meynen uit Haarlem.
St. Jan Geboorte Kudelstaart
RK kerk, Kudelstaartseweg
Zaterdag om 19u. woordcommunieviering, vg. ds. A. Blonk.
Begra Bijbelstudie
In Heliomare, Zwarteweg 98.
Maandag 20 februari om 20u. met
br. Corné Burger.
Radio-uitzendingen
De kerken en gemeenten verzorgen voor Radio Aalsmeer wekelijks uitzendingen. Zondag 10-11u.
en dinsdag 18-21u. Kabel 99.0 en
ether 105.9.

Koffie-ochtend
in de Spil
Kudelstaart - Op woensdag 7
maart houdt de SOW gemeente
haar maandelijkse koffie-inloop in
gebouw De Spil aan de Spilstraat,
zijstraat Bilderdammerweg. De aanvang is 10.00 uur, de toegang is gratis en iedereen is welkom. Koffie en
thee staan klaar voor de bezoekers.
Er zijn mogelijkheden om een kaartje te schrijven voor zieke mensen of
om een gesprek van mens tot mens
te hebben. Komt u ook?

Literaire avond
in Oost-Inn
Aalsmeer - Op woensdagochtend
7 maart is er van 9.30 tot 11.30 uur
gelegenheid voor inloop en ontmoeting bij de Oost-Inn in de Mikado aan de Catharina Amalialaan. ’s Avonds wordt van 19.30 tot
21.30 uur een literaire avond gehouden. Besproken wordt het boek ‘Het
zwijgen van Maria Zachea’ van Judith Koelemeijer. Deze familiegeschiedenis speelt zich af vanaf 1937
tot en met 1997. In 1989 heeft moeder een hersenbloeding gehad en
ze hult zich sindsdien in een mysterieus stilzwijgen. Niemand weet
wat ze denkt of begrijpt. Haar twaalf
overgebleven volwassen kinderen
besluiten om beurten voor haar te
zorgen. Elk hoofdstuk vertelt de herinneringen van een kind. Ieder van
hen beschrijft vanuit eigen perspectief de gezamenlijke jeugd in de jaren vijftig en zestig en de herinneringen aan de ouders, elkaar, kerk
en maatschappij. Een boeiend boek
om tijdens de literaire avond met elkaar over van gedachten te wisselen. Iedere belangstellende is hartelijk welkom.
Voor inlichtingen: 0297-325636,
0297-345413 of kijk op www.
oosterkerk.info.
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Spektakel vrijdag en zaterdag

Captain Morgan en disco
party in café de Praam

Vrijdag live band en meezingen!

You’re Too Young in N201
Aalsmeer - De N201 heeft een
leuke avond in de planning staan
en wel aanstaande vrijdag 2 maart
met een live-optreden van de groep
You’re Too Young en een actieve act
middels Rock-a-oke.
You’re Too Young is een jonge band
uit Nieuwkoop, die na een aantal succesvolle optredens besloot
om dingen toch iets anders te gaan
doen. Oorspronkelijk was het een
cover band, die veel bekende rock
en metal nummers coverde. De
bandleden zijn op zoek gegaan naar
een eigen geluid. Na een korte stilte
rondom de band zijn ze weer terug.
Veel nummers zullen voor de eerste keer live worden gespeeld, dus

zorg dat je er bij bent! Met de band
Rock-a-oke krijgen de bezoekers de
kans om mee te zingen in een band.
Je zingt niet gewoon met een liedje
mee. Nee, met een volledige rockband die de nummers voor je speelt.
Het enige wat jij hoeft te doen, is op
het podium gaan staan en mee te
zingen! De nummers die gespeeld
kunnen worden, zijn te bekijken op
rockaoke.nu, Zing mee met Lenny
Kravitz, Pearl Jam, Van Halen, No
Doubt, Anouk, Bon Jovi, Nirvana,
The Foo Fighters en nog veel meer
moois! De deuren van de N201 aan
de Zwarteweg 90 gaan openen om
21.00 uur. De entree bedraagt 3 euro per persoon.

Kaarten ook aan de zaal te koop!

Belle Perez en Gare du
Nord in Crown Theater
Aalsmeer - Aanstaande vrijdag 2
maart staat de Belgische zangeres
Belle Perez garant voor een zwoele avond in het Crown Theater. De
theatershow van Belle heet ‘Shake
it out’. In het decor dat oogt als een
Cubaans loungebar neemt ze de bezoekers mee naar haar roots. Zij vermengt haar hits zoals Qué Viva la
Vida en Amor latino met songs van
haar nieuwe album en zij combineert
intieme momenten moeiteloos met
uptempo latin beats. Het optreden
van Belle Perez begint om 20.00 uur
en de toegang bedraagt 32,50 euro.
En op zaterdag 3 maart presenteert
het Crown Theater ‘Gare du Nord, an
evening of Sex ‘n Jazz’. De zeskoppige funky band brengt een mix van
jazz en soul in combinatie met vrolijke humor. De voorstelling begint zaterdagavond om 20.00 uur en de toegang bedraagt 25,50 euro.
Oorlogswinter en Drum United
Volgende week presenteert Crown
Theater Aalsmeer de musical Oorlogswinter op vrijdag 9 maart en de
slagwerkgroep Drums United op zaterdag 10 maart. De musical Oorlogswinter is gemaakt naar het bekende boek van Jan Terlouw, een
verhaal dat volgens de schrijver
niet vaak genoeg verteld kan wor-

den. Oorlogswinter speelt zich af in
de laatste winter van de tweede wereldoorlog en vertelt het verhaal van
Michiel van Beusekom, die gaandeweg betrokken raakt bij illegale activiteiten. Oorlogswinter is een aangrijpende voorstelling voor jong en
oud. Twee uur lang vlamt het in de
zaal van meelevende toeschouwers
voor wie de oorlog plots akelig dicht
bij is. Oorlogswinter begint vrijdagavond 9 maart om 20.00 uur. Toegang vanaf 20,50 euro.De internationale slagwerkgroep Drums United
gaat zaterdag 10 maart het theater
op zijn grondvesten laten trillen met
hun nieuwste show Heartbeat. Het
gezelschap staat onder leiding van
drummer Lucas van Merwijk. Ondersteund door elektronica en zang van
onder andere Gianna Tam, passeren
talloze percussie instrumenten uit
de gehele wereld de revue. In deze
spectaculaire show zullen de slagwerkers van Drums United de bezoekers een onvergetelijke avond bezorgen. Drums United brengt Heartbeat zaterdagavond 10 maart vanaf
20.00 uur. Toegang 23,50 euro. Kaarten voor alle voorstellingen via www.
crowntheateraalsmeer.nl of See tickets 0900-1353. Kaarten kunnen ook
gekocht worden aan de zaal, vanaf
19.00 uur.

Pramenracefeest SPIE met
onthulling thema’s!
Aalsmeer - Zoals gebruikelijk
vroeg in het voorjaar organiseert het
bestuur de jaarlijkse SPIE pramenrace Aalsmeer feestavond. Dit om
de thema’s van de junioren- en de
‘gewone’ pramenrace spectaculair
te onthullen en na te praten over het
afgelopen jaar. Het feest vindt plaats
op vrijdag 9 maart vanaf 20.00 uur
in The Beach aan de Oosteinderweg 247a. Het thema van de Junioren was in 2011 ‘Onderwaterwereld’
en van de september race ‘Ik hou
van’, maar in 2012 wordt een andere weg ingeslagen. Wat wel hetzelfde blijft is de manier van onthulling
van de verschillende thema’s, op-

nieuw spectaculair! Na dit serieuze gedeelte wordt er tot in de latere uurtjes overleg gepleegd welke
uitdossingen het komende jaar zoal verwacht kunnen worden.
Het SPIE bestuur weet het zeker,
het wordt weer een kleurig en uitdagend thema, een thema waar je
echt iets mee kan, lekker makkelijk
voor de deelnemers.
Inmiddels zijn de uitnodigingen verzonden naar de deelnemers, sponsoren en de ruim 150 medewerkers.
Indien er geen uitnodiging binnen is
gekomen, bij de ingang zijn vrijdagavond kaarten te verkrijgen en deze zijn gratis!

Feestweek 80 jaar RKDES

‘Kudelstaart knalt’ zoekt
plaatselijke bands
Kudelstaart - Sportvereniging RKDES bestaat 80 jaar. Reden voor
een feestweek. Dit gaat gebeuren
van woensdag 6 tot en met zondag 10 juni. Het thema van de feestweek is: Kudelstaart knalt. De feestweek zal bestaan uit een jeugddag op woensdag, kienen op donderdag, seniorenmiddag op vrijdag,
feestavonden op vrijdag en zaterdag en een familiedag op zondag
en is bedoeld voor alle inwoners van
Kudelstaart, Aalsmeer en omstreken. Voor de woensdagavond heeft
de organisatie nog geen invulling.

Gedacht wordt om een viertal Kudelstaartse of Aalsmeerse bands die
het leuk vinden om op te treden uit
te nodigen. Het enige nadeel voor
deze bands, het zal ‘belangeloos’
moeten gebeuren. Gewoon voor de
kick om in een feesttent voor plaatsgenoten op te treden.
Hebben jullie een band en vinden
jullie het leuk om in de feestweek
op te treden? Meld je dan aan via
kudelstaartknalt@gmail.com.
Kijk ook op de website voor het overige programma:
www.feestweekkudelstaart.nl.

Aalsmeer - Na een geslaagde bierproeverij en een spetterende caribbean night maakt de Praam zich
weer op voor een gezellig weekend.
Op vrijdag 2 maart weer Praamavond met dit keer een spectaculaire flügel party met feestdj Joost. Hij
zal er samen met Captain Morgan
en zijn morganettes weer een super feest van maken. Alle bezoekers
worden vrijdagavond getrakteerd op
een gratis shooter en Captain Morgan zal alle gasten voorzien van allerlei give aways.
Zaterdagmiddag 3 maart is het
weer estafettemiddag en komt van
16.00 tot 19.00 uur weer een gastdj zijn muzikale kunsten vertonen.
Van plan om te komen? Neem gerust kleine kinderen mee, want de
kidsboetclub is tot 19.00 uur geopend. Onder deskundige begeleiding worden de jongens en meisjes

vermaakt. De zaterdagavond staat
in het teken van disco. Om 22.00 uur
start dj Georgie met een wervelende disco dance party in danscafé de
Praam in de Zijdstraat. Wees op tijd,
want vol is vol.
Volgende week donderdag 8 maart
staat de altijd weer gezellige praambingo op het programma.

STAGE
MUSIC SHOP
AANRADER:

NIEUW:

Extra stevige
Gitaarversterker ‘Stagg’ 15W
lessenaar
95 met digitale reverb
€ 77,00
€ 24,
SUPERPRIJS:

AANBIEDING:

Blokfluit
Yamaha

€ 10,

00

Microfoon R21S
‘Samson’
€ 27,95

Winkel: Schoolstraat 7 Aalsmeer • Tel: 0297-328044
INFO: WWW.STAGEMUSIC.NL

“Compliment voor alle Aalsmeerders”

Meer dan 1.000 bezoekers
op indoor-bandjesavond
Aalsmeer - Afgelopen zaterdag 25
februari is in 7 Street in het Crown
Studio complex de eerste indoor
bandjesavond gehouden en dit muzikale evenement mag een groot
succes genoemd worden. Meer
dan 1.000 bezoekers mochten verwelkomt worden. Uiteraard is Ruud
Renting van 7 Street tevreden over
deze hele goede opkomst, maar nog
positiever is hij over het verloop van
de bandjesavond. “Het is vlekkeloos
verlopen. Er zijn geen vechtpartijen
geweest, zelfs geen opstootjes. Niet
binnen en niet buiten. Super. Een
compliment aan alle Aalsmeerders”,
aldus Ruud in een reactie.
Qua opzet was gekozen voor gevarieerde acts: De Aalsmeerse zanger Jan Leliveld met Nederlandstalige liedjes in café Hoek van Holland, dampende rocknummers van
de in deze regio bekende band de
Hucksters in het Grand Café, blues,
soul en rythm & blues van de eveneens geliefde formatie Blood, Sweat
& Kiers in De Club en in de Pianobar
klonk heerlijke boogie woogie van
pianoman Eric-Jan Overbeek. De
verschillende muziekstijlen trokken
ook een gevarieerd scala aan be-

zoekers. Allerlei leeftijden waren op
het evenement afgekomen. Het was
een echt Aalsmeers feestje met allerlei begroetingen. Het goede verloop, het hoge bezoekersaantal en
de gezellige sfeer heeft 7 Street
doen besluiten het evenement eens
per maand te gaan organiseren. “Op
24 maart weer, dan wel met andere artiesten en bands”, vertelt Ruud.
“Misschien met een karaoke band.
We presenteren dan in ieder geval
ook weer een avondvullend en gevarieerd programma.”
Voor de tweede indoor heeft 7 Street
nog wel enkele aandachtspunten
op te lossen. Met name in de caféruimtes bleken de airco’s niet toereikend voor zoveel bezoekers. Het
werd hoe later op de avond warmer
en warmer. “Dat gaan we voor de
volgende keer beter regelen”, laat
Ruud tot slot weten. “En we hebben
gemerkt dat de rookruimte niet toereikend genoeg is. Gaan we ook aan
werken.” In ieder geval kan op zaterdag 24 maart alvast in de agenda
genoteerd worden: Indoor bandjesavond. Ook weer overigens voor een
vriendelijke entreeprijs!

AGENDA
Muziek/Film
Vrijdag 2 maart:
* Kindermatinee met film in Bacchus, Gerberastraat v/a 13.30u.
* Zangeres Belle Perez met ‘Shake it
out’ in Crown Theater Aalsmeer, Van
Cleeffkade. Aanvang: 20u.
* Praamavond met captain Morgan
en DJ in café de Praam, Zijdstraat
vanaf 22u.
* Pop, rock en folk van Matthew de
Zoete in Bacchus, Gerberastraat.
Open 21u, start 21.30u.
* Band You’re too young en Rocka-Oke in N201, Zwarteweg v/a 21u.
Zaterdag 3 maart:
* Gare du Nord, jazzconcert met
Dorona Alberti in Crown Theater,
Van Cleeffkade. Aanvang: 20u.
* Feest met DJ Georgie in café de
Praam, Zijdstraat vanaf 22u. Kidsboetclub open van 16 tot 19u.
* Rockband Black Top in The Shack,
Schipholdijk 253b, Oude Meer. Vanaf 21.30u.
* Recente Nederelandse film in Bacchus, Gerberastraat vanaf 21u.
Zondag 4 maart:
* Optreden Jan Leliveld met zangeres Ruby in de Zotte Wilg, Uiterweg
van 15 tot 19u.
Vrijdag 9 maart:
* Mozart centraal in cultureel café
Bacchus, Gerberastraat met diverse
optredens. Open: 21u.
* Familievoorstelling Oorlogswinter
in Crown Theater Aalsmeer v/a 20u.
Zaterdag 10 maart:
* Drums United met Heartbeat in
Crown Theater Aalsmeer v/a 20u.
* Concert Namugongo Children’s
Choir in LEG-gebouw, Kruisweg 55,
Aalsmeerderbrug v/a 20u.
Zondag 11 maart:
* Salsa-avond met zangeres India
plus band en dj’s in 7Street v/a 20u.
Exposities
Zaterdag 3 maart:
* Spitfiredag in Crash museum aan
Aalsmeerderdijk 460 in Aalsmeerderbrug. Open 11-16u. Met boekenmarkt en kleurwedstrijd kids.
3 en 4 maart:
* Huiskamermuseum Janna van
Zon met Mokumcollectie open. Van
Cleeffkade 12a. Zaterdag en zondag
van 12 tot 17u.
Tot en met 11 maart:
* Expositie ‘Verborgen kracht van
China’ in Het Oude Raadhuis,
Dorpsstraat. Open donderdag tot en
met zondag 14-17u.
* Sprookjesportretten door kinderen
uit Rusland op Kinderkunstzolder in
Het Oude Raadhuis, Dorpsstraat.
Tot en met 17 maart:
* Expositie schilderijen en glaswerk
in galerie Sous-Terre, Kudelstaartseweg. Open zaterdag en zondag dagen 13 tot 17u.
Tot en met 31 maart:
* Foto- en gedichtententoonstelling
in bibliotheek Marktstraat en Boekhuis, Zijdstraat.
Diversen.
Donderdag 1 maart:
* Speelavond sjoelclub Aalsmeer in

Dorpshuis Kudelstaart vanaf 20u.
* Klaverjassen BV Oosteind in Middelpunt, Wilhelminastraat, 19.30u.
Vrijdag 2 maart:
* Speelavond IJsclub Oost in Middelpunt, Wilhelminastraat v/a 20u.
* Dartavond Poel’s Eye in Dorpshuis
Kudelstaart. Inschrijven tot 19.45u.
* Kaarten bij BV Hornmeer in buurthuis Roerdomplaan 3 vanaf 20u.
Zaterdag 3 maart:
* Kledingbeurs in buurthuis Hornmeer, Roerdomplaan, 10.30-12u.
Maandag 5 maart:
* Speelavond BV Oostend in Middelpunt, Wilhelminastraat v/a 20u.
* Veiling en lezing bij Postzegelvereniging in Parochiehuis, Gerberastraat v/a 20u. Open: 19.15u.
* Bijeenkomst Film- en Videoclub in
Anker, Oosteinderweg 273 v/a 20u.
Dinsdag 6 maart:
* Open huis Open Hof Kerk in ‘t Baken, Sportlaan van 10 tot 11.30u. Iedere dinsdag.
* Darten in het Middelpunt, Wilhelminastraat vanaf 20u.
Woensdag 7 maart:
* Oost-Inn open 9.30 tot 11.30u. in
Mikado, Catherina Amalialaan. Literaire avond 19.30-21.30u.
* OVAK-soos in Parochiehuis, Gerberastraat vanaf 14u.
* Klaverjassen bij Geluksvogels in
Dorpshuis Kudelstaart v/a 20u.
Donderdag 8 maart:
* Paaskienavond Vogelvereniging
Aals-meer in buurthuis Hornmeer,
Roerdomplaan 3 v/a 20u.
* Ouderensoos BV Oostend v/a 14u.
en sjoelen v/a 20u. in het Middelpunt, Wilhelminastraat.
* PCOB over veiligheid in zorgcentrum Aelsmeer, Molenpad, 14.30u.
* Dialezing bij Groei en Bloei over
bergen Kyrgyzstan in Wellant, Linnaeuslaan v/a 20u.
* Sjoelcompetitie in dorpshuis Rijsenhout v/a 20u.
* Kienavond Supportersvereniging
in Dorpshuis Kudelstaart, 20.30u.
* Open avond over ‘kracht van kanker’ in Doopsgezinde kerk, Zijdstraat v/a 20u.
* Klaverjassen Oude Spoorbaan in
Anker, Oosteinderweg 273, 19.30u.
Vrijdag 9 maart:
* Feestavond Stichting Pramenrace
in Ere met dj Kees Markman in The
Beach, Oosteinderweg 247a, 20u.
Zaterdag 10 maart:
* Benefietavond voor Weekaatje van
RKAV in kantine Beethovenlaan, 20
tot 01u. Optredens div. artiesten.
Vergaderingen
Donderdag 1 maart:
* Vergadering wijkraad Hornmeer
met uitleg over glasvezelnetwerk. In
buurthuis Roerdomplaan, 19.30u.
Dinsdag 6 maart:
* Informatieavond bestemmingsplan
Stommeer in burgerzaal, gemeentehuis van 20 tot 21.30u.
Woensdag 7 maart:
* CDA debatavond met tweede kamerlid Ad Koppejan in Oude Veiling,
Marktstraat. Inloop 19.30. Start 20u.
Donderdag 8 maart:
* Beraad en Raadsvergadering in
gemeentehuis. Aanvang: 20u.

Sterke melodieën, eerlijke teksten

Matthew de Zoete live in
cultureel café Bacchus
Aalsmeer - Vrijdag 2 maart, All the
way from Canada: Matthew de Zoete live in cultureel café Bacchus in
de Gerberastraat. Door pop, rock
en folk te combineren schrijft Matthew de Zoete liedjes met sterke
melodieën en eerlijke teksten. Varierend van romantische ballades tot
uptempo popnummers. Matthew is
opgegroeid in Canada en komt al
weer voor zijn vierde tour naar Nederland, het land waar zijn ouders
zijn geboren. Op zijn gloednieuwe album Colour Film hoor je een
jonge artiest die met vertrouwen en
kracht in het leven staat. De elf liedjes op het album zijn stuk voor stuk
een scène uit een korte film, waarbij
ieder liedje de luisteraar mee voert
over de grenzen van het traditionele
singer-songwriter genre. Geproduceerd door Juno Award-winnaar Les
Cooper is Colour Film het best te
omschrijven als een kruising tussen
Nick Drake en Beck met Radiohead
als backup band. Veelvuldig touren door Noord-Amerika en Europa heeft Matthew een reputatie opgeleverd van slim schrijfwerk en dy-

Dia-lezing over
hemelse bergen
Aalsmeer - Op donderdag 8 maart
verzorgt Brian Kabbes een dia-lezing bij Groei en Bloei over de hemelse bergen van Kyrgyzstan. Het
Tien Shan gebergte (De hemelse
bergen) in Kyrgyzstan is voor natuurliefhebbers een waar paradijs.
Ingeklemd door grote buurlanden
als China, Kazachstan en Oezbekistan biedt de voormalige Sovjetrepubliek Kyrgyzstan (Kirgizië) een

namische optredens. Zijn twee vorige albums Across the Sea (2006) en
Bottom of the World (2008) zijn regelmatig op de radio te horen geweest en hebben hem in Canada
vele trouwe fans opgeleverd. Met
zijn nieuwste en sterkste album Colour Film laat Matthew de Zoete zien
dat hij van plan is om nog veel verder te komen. Trouwe Bacchus fans
hebben Matthew tijdens de akoestische avonden op vrijdag kunnen
zien optreden. Een mooie presentatie waarbij Matthew liet zien naast
een goed muzikant ook een begenadigd verteller te zijn, die de liedjes
van zijn show makkelijk aan elkaar
kletst. Bacchus gaat vrijdag open
om 21.00 uur. Aanvang concert vanaf 21.30 uur Toegang: uw gift
Zaterdag filmavond
Zaterdagavond 3 maart wordt in het
culturele café in de Gerberastraat
een recente Nederlandse speelfilm
vertoond. Bacchus is open vanaf
20.30 uur. De film begint om 21.00
uur De entree bedraagt 3,50 euro
per persoon.
ongekende rijkheid aan flora. Brian Kabbes ondernam verschillende
avontuurlijke reizen naar dit land,
waarover hij tijdens deze diavoorstelling vertelt. Tijdens zijn tochten werd geslapen bij locale herders en was het mogelijk het dagelijkse leven van deze semi-nomaden van dichtbij mee te maken. Ook
daarover zal Brian vertellen. Het belooft een boeiend verslag te worden
vol avontuurlijke verhalen. De lezing
wordt gegeven in het Wellant College aan de Linnaeuslaan 2 en begint
om 20.00 uur. Iedereen is welkom.
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officiële mededelingen
definitieve beschiKKingen

gemeente aalsmeer
Drie Kolommenplein 1
Postbus 253 - 1430 AG Aalsmeer
Tel. 0297-387575 - fax 0297-387676
Email: info@aalsmeer.nl
Website: www.aalsmeer.nl
Openingstijden afdeling Dienstverlening:
Ma. t/m vr. van 8.30-14.00 uur: vrije inloop. Op woensdag is
de afdeling Dienstverlening open van 8.30-20.00 uur. Tussen
17.00-20.00 uur is deze afdeling alleen open voor reisdocumenten, rijbewijzen, verhuizingen en uittreksels. Voor inschrijvingen vanuit het buitenland en planning ondertrouw
en huwelijkdata dient altijd in persoon een afspraak te worden gemaakt. Het gemeentehuis is op werkdagen telefonisch
bereikbaar van 8.30-17.00 uur.
Openingstijden cluster Vergunningen:
Ma. t/m vr. van 9.00-11.30 uur: vrije inloop.
wijKraden
Heeft u vragen of wilt u informatie over de wijkraden? Kijk
dan op www.wijkraden-aalsmeer.nl
afspraKen burgemeester en wethouders
Wilt u een afspraak maken met de burgemeester of met een
van de wethouders, dan kunt u dit doen via het bestuurssecretariaat. Voor een afspraak met de burgemeester drs.
P.J.M. Litjens: tel. 387511. Voor een afspraak met een van
de wethouders: tel. 387512. Raadpleeg voor de portefeuilleverdeling www.aalsmeer.nl of uw gemeentegids.
fractiespreeKuur
Twee keer per maand is het mogelijk om de fracties gezamenlijk te spreken tijdens een fractiespreekuur, dat voorafgaand 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 fractiespreekuren vinden plaats op 20 maart en 10 april 2012.
gemeente-info op website
De gemeente-info kunt u ook op www.aalsmeer.nl vinden.
Kijk op de homepage onder het kopje ‘actueel’ en vervolgens
‘gemeente-info’. Tevens kunt u daar de gemeente-info’s van
de afgelopen maanden raadplegen.
overige loKetten en informatie
Vreemdelingenloket: tel. 0900-1234561
Openingstijden cluster werk en Inkomen G2:
di. en vr.
08.30-12.00 uur, vrije inloop.
wo.
13.30-16.30 uur, vrije inloop.
ma. t/m do. 12.00-17.00 uur, op afspraak.
Tel. spreekuur, 0297-513255
ma. t/m vr. 08.30-12.00 uur
Openingstijden Loket Wonen, Welzijn & Zorg G2:
ma. t/m vr. 08.30-12.00 uur, vrije inloop.
ma. t/m do. 12.00-17.00 uur, op afspraak.
Tel. spreekuur, 0297-513131
ma. t/m vr. 08.30-12.00 uur
Budgetbegeleiding en Schuldhulpverlening
Gemeente Uithoorn:
Tel. 0297-513931,Postbus 8, 1420 AA, Uithoorn
Brengen en ophalen van afval:
Afvalbedrijf de Meerlanden
Tel. 0297-381717 of info@meerlanden.nl.
servicelijn
Voor al uw klachten en meldingen. Servicelijn: 0297-387575
of mail naar: servicelijn@aalsmeer.nl. Alle klachten en/of
meldingen worden door de gemeente Aalsmeer binnen 7
werkdagen afgehandeld. Mocht het zo zijn dat we dat streven niet waar kunnen maken krijgt u daarover nader bericht.
Indien u niets van ons heeft gehoord, kunt u ervan uitgaan
dat uw klacht of melding is opgelost.
calamiteitentelefoon
Bereikbaar buiten openingstijden en in het weekend. Bereikbaar via het hoofdnummer: 0297-381777.

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

Ontheffing sluitingstijd
Burgemeester van de gemeente Aalsmeer maakt bekend dat
op grond van artikel 2:29 van de APV ontheffing sluitingstijd
is verleend voor:
- de nacht van 16 op 17 maart 2012 tot 02.00 uur aan
Eetcafé ’t Holland Huys
Datum verzending ontheffing: 29 februari 2012
Standplaatsvergunning
Op grond van artikel 2.10 van de Algemene Plaatselijke Verordening is de vergunning verleend voor:
de verkoop van oliebollen in december op het Pompplein.
Datum verzending vergunning 28 februari 2012
wet algemene bepalingen omgevingsrecht
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning
zijn ontvangen:
- Clauslaan 26, het plaatsen van een schutting;
- Dorpsstraat 32, het wijzigen van een gevel;
- Korfstraat, het aanleggen van kabels en leidingen;
- Legmeerdijk, het aanleggen van kabels en leidingen;
- Mijnsherenweg 47, het bouwen van bedrijfsunits;
- Oosteinderweg 411a, het aanleggen van kabels en leidingen;
- Uiterweg ws 1, het plaatsen van 2 bergingen;
- Van Cleeffkade 15, het kappen van 2 bomen;
- Van Cleeffkade 15, het plaatsen van een geluidswal.
verleende omgevingsvergunningen,
reguliere procedure
Een omgevingsvergunning, met de daarop betrekking hebbende
stukken, ligt zes weken na de dag van verzending, tussen 9.0011.30 uur, ter inzage bij de afdeling vergunningen, handhaving
en dienstverlening, balie 9. Op grond van artikel 7:1 Algemene
wet bestuursrecht kan een belanghebbende binnen zes weken,
na de dag van verzending van het besluit, schriftelijk een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het bevoegde bestuursorgaan.

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat op grond van artikel 3.9 Wabo besloten is de volgende
omgevingsvergunning te verlenen:
- Korfstraat, het aanleggen van kabels en leidingen;
- Maximastraat 18, het vergroten van een berging/garage;
- Mijnsherenweg 144, het verwijderen van asbest;
- Oosteinderweg 82b, het vergroten van de woning;

Kennisgeving ontwerp beschiKKing, wet
algemene bepalingen omgevingsrecht,
omgevingsvergunning
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen voornemens zijn een omgevingsvergunning te verlenen voor
het aanleggen van 28 parkeerplaatsen aan de Spoorlaan te
Aalsmeer. De gemeenteraad heeft in zijn vergadering van 16
februari 2012 besloten om het plan positief te benaderen.
De aanvraag, de ontwerpbeschikking en het raadsbesluit en
de bijbehorende stukken liggen met ingang van vrijdag 2
maart 2012 gedurende zes weken ter inzage in het gemeentehuis te Aalsmeer, balie 9. Gedurende deze termijn kan een
belanghebbende schriftelijk en/of mondeling zijn zienswijze
tegen het ontwerpbesluit naar voren brengen. De schriftelijke zienswijze wordt ingediend bij burgemeester en wethouders van de gemeente Aalsmeer, postbus 253, 1430 AG,
Aalsmeer. Degene die buiten de openingstijden inzage wil
hebben en degene die mondeling zijn zienswijze naar voren
wil brengen, kan contact opnemen met de afdeling vergunningen, handhaving en dienstverlening via telefoonnummer
(0297) 387 698

t/m 16 mrt
t/m 21mrt
t/m 21 mrt

t/m 22 mrt
t/m 22 mrt
t/m 23 mrt
t/m 27 mrt
t/m 30 mrt
t/m 2 apr
t/m 4 apr
t/m 4 apr
t/m 4 apr
t/m 5 apr
t/m 5 apr

welstandscommissie
De agenda van de vergadering van de welstandscommissie ligt, tussen 9.00-11.30 uur, ter inzage bij de afdeling
vergunningen, handhaving en dienstverlening, balie 9, tel.
0297-387698. Op de agenda staan de binnengekomen aanvragen omgevingsvergunning, activiteit bouwen, van de afgelopen 2 weken.
ter inzage bij de afdeling dienstverlening,
balie 5 (weeK 9)
Verkeersbesluit 2011/17316-M&R;
Bekendmaking vaststelling nota ‘Ruimtelijke
beoordeling bouwen in de Linten van de gemeente van Aalsmeer’;
t/m 6 mrt Besluit financiële tegemoetkomingen voorzieningen maatschappelijke ondersteuning samenwerkingsverband Aalsmeer-Uithoorn 2011 (versie 4);
t/m 8 mrt Bestemmingsplan “Green Park Aalsmeer, deelgebieden 9 en 10” met bijbehorend exploitatieplan op 24 november 2011 door de gemeenteraad gewijzigd zijn vastgesteld;
t/m 14 mrt Integraal Veiligheidsbeleid 2012-2014;
t/m 15 mrt Beachvolleybaltoernooi op 2 juni 2012 van
12.00 – 23.00 uur; Junior Pramenrace 16 juni
2012 van 12.00 – 17.00 uur; Bloemencorso op
1 september 2012 van 09.30 – 13.00 uur; Pramenrace 8 september 2012 van 12.00 – 18.00
uur;
t/m 15 mrt APV Ontheffing sluitingstijd is verleend in de
nacht van 18 op 19 februari 2012 en van 20 op

t/m 5 apr
t/m 11 apr
t/m 12 apr
t/m 16 apr

21 februari 2012 tot 02.00 uur aan Dorpshuis
Kudelstaat te Kudelstaart;
Verkeersbesluit 2011 / 10456 – M&R;
Tijdelijke Verkeermaatregelen: het gedeeltelijk
afsluiten van Boomgaard van 5 tot 10 maart
2012 tussen 07.00 en 17.00 uur;
Evenementenvergunning: Kermis op de Dreef
van 6 t/m 11 maart 2012 van 14.00 – 24.00
uur; en Circusvoorstelling op de Dreef van 20
t/m 23 oktober 2012 om 13.30 en 16.00 uur;
Vastgesteld wijzigingsplan ‘Kudelstaart – parkeerterrein Robend”;
Vastgesteld bestemmingsplan ‘Spoorlaan’;
Evenementenvergunning: een vlooienmarkt op
zondag 26 februari 2012 van 10.00 – 16.30 uur
in sporthal Bloemhof te Aalsmeer;
APV Vergunning: Drank- en Horecawet aan VOF
’t Schouwse Hof;
Verkeersbesluit 2011 / 15238 – M&R & Verkeersbesluit 2011 / 15239 – M&R;
Kermis op de Bilderdammerweg van 4 t/m 9
april 2012 van 14.00 – 22.00 uur;
Exploitatie vergunningen verleend aan: Oriëntal
Paradise, Kudelstaartseweg 64 te Kudelstaart;
Pasta Vino, Weteringstraat 10 te Aalsmeer;
Exploitatie en terrasvergunning: verleend aan
The Beach, Oosteinderweg 247A te Aalsmeer;
Terrasvergunning: Sfinx, Ophelialaan 89 te Aalsmeer;
Vooraankondiging bestemmingsplan ‘Hornmeer’;
Bekendmaking vaststelling ‘Masterplan Herenweg’;
Inspraak voorontwerp bestemmingsplan ‘Stommeer’;
Standplaatsvergunning: de verkoop van oliebollen in december op het Pompplein;
Ontheffing sluitingstijd: de nacht van 16 op 17
maart 2012 tot 02.00 uur aan Eetcafé ’t Holland
Huys;
Besluit financiële tegemoetkomingen voorziening maatschappelijke ondersteuning Samenwerkingsverband Aalsmeer- Uithoorn 2012.

t/m 1 mrt
t/m 2 mrt

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 aanspreekpunt Schiphol (BAS), BAS is bereikbaar op alle dagen
van 9.00-17.00 uur: tel. 020-6015555 of via info@mailbas.nl
of website www.bezoekbas.nl
servicepunt beheer en uitvoering
provincie noord-holland
Voor al uw klachten over provinciale wegen en bruggen: tel.
0800-0200600 of mail naar: infobu@noord-holland.nl.

voor meer informatie: www. aalsmeer. nl

Integraal veiligheidsbeleid

te zijn. De gemeente is geholpen bij
een actieve houding van inwoners.
Als zij zaken signaleren en doorgeven en daarbij daadwerkelijk gehoor vinden, staat de gemeentelijke
organisatie sterker en kan de veiligheid snel op orde worden gebracht.

Aalsmeer - De gemeente Aalsmeer
heeft de afgelopen jaren flink geïnvesteerd in het veiliger maken van
Aalsmeer en Kudelstaart. Er is vooral gezocht naar een samenwerking
met interne en externe partijen om
in een zo vroeg mogelijk stadium te
komen tot een zo veilig mogelijke
omgeving. Dit heeft mooie resultaten opgeleverd. Uit metingen blijkt
dat Aalsmeer, in vergelijking tot de
regio, een hoog veiligheidsniveau
heeft. Ook de inwoner van Aalsmeer
voelt zich veiliger dan inwoners in
de regio. Het is goed om de positie-

Concept bij publieksbalie
In het nieuwe veiligheidsbeleid is
onder andere te lezen dat de gemeente Aalsmeer zich de komende jaren richt op de speerpunten
huiselijk geweld, woninginbraken,
jeugdveiligheid, veilig ondernemen
en crisisbeheersing en rampenbestrijding (brandveiligheid en zelfredzaamheid). Een concept van het
Integrale Veiligheidsbeleid 2012–
2014 ligt tot 14 maart voor een ieder
ter inzage bij de publieksbalie van
het gemeentehuis in Aalsmeer.

Gemeente rekent op
actieve houding inwoners
ve situatie vast te houden, maar er is
natuurlijk altijd ruimte voor verbetering. De gemeente Aalsmeer werkt
daarom aan een nieuw meerjaren
veiligheidsbeleid. Dit beleid is een
basis voor het werken aan de lokale veiligheid en die, onder de coördinatie van de gemeente, in het teken
staat van samenwerking met veiligheidspartners zoals brandweer, politie, maatschappelijke organisaties
en ondernemers. Op de bewoners
van Aalsmeer wordt ook een beroep
gedaan in het nemen van een eigen
verantwoordelijk door ‘zelfredzaam’

Inwoners Aalsmeer niet
erg goed in betalen!
Aalsmeer - Inwoners van Aalsmeer
doen het vergeleken met de rest van
Nederland niet geweldig als het gaat
om het betalen van hun rekeningen.
De kans dat inwoners van Aalsmeer
hun rekeningen ook echt betalen
bedraagt 35 procent. Dat blijkt uit
cijfers van Intrum Justitia over betalingsgedrag in 444 gemeenten
in Nederland. Aalsmeer scoort een
200ste plaats in de lijst van plaatsen met het beste betalingsgedrag.
Toch kan het nog slechter: het Limburgse Vaals is hekkensluiter in de
lijst op plaats 444: de kans dat rekeningen totaal worden betaald bedraagt daar maar 18,7 procent. Koploper in de lijst is het Limburgse Sevenum, daar bedraagt het percentage 60 procent. Ook de grote ste-

- Oosteinderweg 411a, het aanleggen van kabels en leidingen;
- Oranjebuurt, het aanleggen van kabels en leidingen;
- Rastraat 14, het plaatsen van een dakkapel;
- Van Cleeffkade 15, het plaatsen van gevelreclame.
Verzenddatum omgevingsvergunningen: 1 maart 2012.

den scoren matig in de lijst. Utrecht,
Amsterdam en Den Haag zijn respectievelijk pas terug te vinden
op de posities 352, 377 en 422. In
Utrecht bedraagt de kans dat inwoners een bedrag totaal voldoen 29,9
procent, in Amsterdam 29,1 procent en in Den Haag 25,3 procent.
In Rotterdam bedraagt dat percentage slechts 24,2 procent, waardoor
de Maasstad eindigt op plaats 431.
“Juist in deze periode van recessie
is het enorm belangrijk dat rekeningen volledig en bij voorkeur op tijd
worden betaald”, licht Edwin Prevoo,
directeur Intrum Justitia toe. “Onderzoek van ons heeft uitgewezen
dat Nederlandse ondernemers in
2011 een recordbedrag van 15 miljard euro misliepen, omdat facturen

niet werden betaald. Daardoor komt
de cashflow van een groeiend aantal bedrijven onder druk te staan. En
juist nu we ons in een negatief economisch klimaat bevinden is dit van
belang. Wanneer we allemaal onze rekeningen op tijd zouden betalen zou dit de economie een financiële injectie van maar liefst 15 miljard euro opleveren. Meer dan welkom, lijkt me.”

Agressieve man
in vliegtuig

Schiphol - De Marechaussee heeft
afgelopen maandag 27 februari
op Schiphol een 37-jarige Chinees
aangehouden die zich aan boord
van een vliegtuig, afkomstig uit
Groot-Brittannië agressief heeft gedragen. De Chinees viel op tijdens
de vlucht omdat hij zijn gordel niet
wilde omdoen tijdens de daling van

Dinsdag 6 maart in gemeentehuis

Informatieavond voorontwerp
bestemmingsplan Stommeer
Aalsmeer - Dinsdag 6 maart organiseert de gemeente een informatieavond over het voorontwerp bestemmingsplan Stommeer. Het plan
heeft betrekking op het gebied tussen de Stommeerkade, Geijlwijckerweg, Zwarteweg en de Stommeerweg met uitzondering van het tra-

cé van de N201 en de omliggende projectgebieden van de Tuinen van Aalsmeer. Het nieuwe bestemmingsplan komt in de plaats
van een aantal verouderde bestemmingsplannen.
Daarnaast wordt een groot aantal besluiten dat in het verleden op

het vliegtuig. Nadat hij een waarschuwing van de bemanning had
gekregen viel hij tijdens het taxiën
van het vliegtuig op Schiphol een
stewardess aan.
Diverse passagiers overmeesterden de man om de stewardess zo te

kunnen ontzetten. Bij aankomst aan
de gate op Schiphol heeft de Marechaussee de man overgenomen en
aangehouden. De man zit vast voor
verder onderzoek, onder leiding van
het Openbaar Ministerie Haarlem,
locatie Schiphol.

grond van artikel 19 WRO is genomen, verankerd in dit bestemmingsplan. Het nieuwe plan is conserverend wat wil zeggen dat de bestaande situatie wordt vastgelegd
en dat nieuwe bestemmingen nauwelijks worden toegelaten. Binnen deze bestaande bestemmingen
kunnen op nuances verschillen optreden in toegestane bouwhoogtes,
erfbebouwingsregelingen of gebruiksbepalingen. De avond is vooral belangrijk voor de mensen die in
het gebied wonen dan wel een bedrijf en/of grondeigendommen hebben in het gebied.
Maar uiteraard is iedereen die belangstelling heeft van harte welkom.
Het voorontwerp bestemmingsplan
Stommeer ligt van 24 februari tot 5
april ter inzage.
In deze periode bestaat voor iedereen de gelegenheid om een inspraakreactie in te dienen bij de gemeente. Vervolgens zal het college de inspraakreacties beantwoorden en zo mogelijk verwerken in
het ontwerpbestemmingsplan. Het
ontwerpbestemmingsplan zal voor
een periode van 6 weken ter inzage worden gelegd, waarbij eenieder een zienswijze tegen het bestemmingsplan kan indienen. Wethouder Gertjan van der Hoeven: “Dit
bestemmingsplan betreft een groot
gebied en raakt daarmee de belangen van veel mensen. Ik wil daarom
alle bewoners en ondernemers uit
dit gebied adviseren om het voorontwerp van het bestemmingsplan
goed te bekijken en een inspraakreactie te sturen als dat nodig is. Op
die manier kunnen we ervoor zorgen dat alle reacties en belangen
zorgvuldig worden meegewogen
bij de totstandkoming van het ontwerpbestemmingsplan.”
De informatieavond 6 maart is in de
burgerzaal van het gemeentehuis,
begint om 20.00 uur, ontvangst vanaf 19.45 uur, en duurt tot 21.30 uur.

pagina 8

Nieuwe Meerbode - 1 maart 2012

Veiling en lezing chocolade
bij Postzegelvereniging

Nominaties voor producties
leden Film- en Videoclub

Aalsmeer - Maandagavond 5
maart houdt Postzegelvereniging
Aalsmeer weer haar maandelijkse bijeenkomst in het Parochiehuis aan de Gerberastraat. Een lezing met het onderwerp ‘Chocolade’ en een veiling staan vanaf 20.00
uur op het programma. De zaal gaat
om 19.15 uur open. Belangstellenden krijgen de mogelijkheid om alvast een kijkje te nemen wat er zoals op de veiling te koop aangeboden gaat worden. Er kan op vele manieren postzegels gespaard
worden. Men kan één of meerdere landen verzamelen, maar ook zegels over een bepaald onderwerp
of iets over een beroep. Ook zijn er
diverse verzamelaars die bepaalde stempels sparen zoals Aalsmeer,
van vroeger tot heden. Scheur overigens nooit de zegels van een envelop, maar bewaar deze in zijn geheel. Stempels en tekens op een
enveloppe kunnen soms heel wat
vertellen over die brief! De lezing
wordt verzorgd door Alfred Spaargaren en gaat over zijn postzegelverzameling ‘Chocolade’. Vele dia’s
geven een beeld van waar cacao
vandaan komt tot het product chocolade in de winkels. Een onderwerp dat men niet vaak op postzegels tegenkomt. In april staat Alfred met deze verzameling in Purmerend op een tentoonstelling.
Na de lezing is dan de maartveiling met deze keer vele zegels van

Aalsmeer - Het bezoek dat de
rondreisjury van NH’63 op 20 februari aan Aalsmeer bracht, is voor
een drietal filmers succesvol verlopen. De F&VA had vier videoproducties, De KLM Cameraclub drie en de
Haarlemse Smalfilmliga één videoproductie ter beoordeling aangemeld. De jury bestaande uit de heren R. Besjes, R. v. d. Horst en voorzitter Piet van Eerden hadden geen
gemakkelijke taak om tot een juiste beoordeling te komen. De kwaliteit van de videofilms was hoog. Aan
het einde van de avond waren er
toch drie videofilms die met Zilver+
en dus met een nominatie gewaardeerd werden. ‘Het spoor terug’, een
film van Gerard Roza over de elektrische museumtramlijn, behaalde
met 225 punten de eerste plaats.
Op twee ‘Natuurlijk’ van Henk Westerhof en Jan Ran, een film over de
vereniging OLGA die zich inzet voor
betere bereikbaarheid van mensen met een lichamelijke beperking,
met 229 punten. En op drie ‘Spelen
met lucht’ van Jan van Houten, Marcel Greve en Erzi de Smet, een film
over het grote kerkorgel in de Sint
Bavokerk te Haarlem, met 233punten. Deze drie videoproducties hebben een nominatie en mogen ver-

Berlijn, België, Duitsland, Suriname, Nederlandse Antillen, Zwitserland en Nederland, zowel gebruikt
als postfris. Maar ook de PTT mapjes 1 tot en met 345, diverse stockboeken en verrassingsdozen maken
deel uit van de veiling. Ruim 70 kavels en zegels zijn te vinden op de
website van de vereniging: www.
postzegelverenigingaalsmeer.nl. Er
is ook, op elke verenigingsavond,
een verloting met leuke plantjes.
Verder wordt maandag een kleine
verzameling getoond over ‘Insecten’. waar vele soorten te zien zijn.
Kom ook eens langs, het wordt vast
en zeker een gevarieerde en leerzame avond.

Spetterende Spitfiredag bij
Crash museum zaterdag

Davanti zoekt hoge sopraan
Aalsmeer - Heb jij een hoge sopraanstem met een warme klankkleur? En heb je zin en tijd om op
dinsdagavond te repeteren? Dan
nodigt Davanti jou uit om haar
damesensemble te komen versterken. Davanti is een groep van
15 vrouwen, die op hoog niveau
mooie muziek ten gehore wil brengen. Er wordt hoofdzakelijk klassieke muziek gezongen, meestal a-capella, maar een interessant
uitstapje naar een ander genre zo
nu en dan wordt niet geschuwd.
De optredens zijn divers van aard.
Van (medewerking aan) concerten
tot deelname aan een concours en
van het opluisteren van een cultureel evenement tot commercië-

Kleurwedstrijd voor jonge bezoekers

le kerstoptredens om de koorkas
te spekken. Onder leiding van een
professionele dirigent werkt Davanti elke dinsdagavond van 20.00
tot 22.00 uur aan haar repertoire en zangtechniek. Ieder maakt
ook thuis tijd vrij om (met hulp van
MP3-bestanden) zelf te oefenen.
Uiteraard hebben de dames vooral veel plezier in het samen maken
van mooie muziek! Lijkt het je leuk
om Davanti te versterken met jouw
warme hoge sopraanstem? Meld
je dan aan voor een stemtest. Ervaring is minder belangrijk, de klankkleur van jouw stem des te meer!
Wil je meer weten? Kijk op www.
davanti.nl of bel met de voorzitter
via 06-51417734.

Aalsmeerderbrug – Het Crash
Luchtoorlog- en Verzetsmuseum
’40-’45 organiseert op zaterdag 3
maart de jaarlijkse Spitfiredag met
dit keer tweedehands boeken- en
modellenverkoop en activiteiten
voor kinderen, zoals een kleurwedstrijd en de mogelijkheid om met de
Crash Spitfire op de foto te gaan.
Het CRASH ’40-’45 Museum aan de
Aalsmeerderdijk 460 in Aalsmeerderbrug is geopend op zaterdag van
11.00 tot 16.00 uur. Het is dit jaar alweer vijf jaar geleden dat de Stichting Crash ’40-’45 na een succesvolle fondswervingsactie, de Supermarine Spitfire 3W-S definitief kon opnemen in de collectie na deze vanaf 2003 in bruikleen te hebben gehad. Crash viert dit jaar tevens dat
de organisatie inmiddels 25 jaar actief is. Alle reden dus om de jaarlijkse Spitfiredag een extra feestelijk
tintje te geven. De Spitfire is al jaren
de grote lieveling van de museumbezoekers en met name bij kinderen heel populair. Deze reconstructie van het beroemde Engelse jachtvliegtuig, dat zo’n grote rol heeft gespeeld in de bevrijding, maakt die
roemrijke geschiedenis zichtbaar.
Niet alleen Britse piloten maar ook
beroemde Nederlandse vliegers als
Jan Linzel, Bob van der Stok, Jan
Plesman en Joop Mulder hebben
in deze vliegende legende tegen de
vijand gevochten. In het museum is
ook een plaats ingeruimd voor het
verhaal over de Spitfire die in februari 1945 bij Abbenes neerstortte. Speciaal ter gelegenheid van de
Spitfiredag wordt een kleurwed-

strijd gehouden en wordt de jonge
bezoekers de mogelijkheid geboden om met de Spitfire op de foto te
gaan. Die foto’s zullen worden geplaatst op de CRASH website. Met
de kleurwedstrijd zijn leuke prijsjes
te winnen.
Boeken en modellenverkoop
Vorig jaar werd in november voor
het eerst een verkoop van nieuwe
en tweedehands boeken en modellen gehouden. Dat bleek een groot
succes, dus wordt deze beurs nu
opnieuw georganiseerd. De opbrengst komt ten goede aan het
werk van het museum. Er worden
veel boeken aangeboden door verzamelaars die ‘de zolder opruimen’.
De boeken die belangrijk zijn voor
de luchtoorlog- en verzetsgeschiedenis vinden een plaats in de uitgebreide Crash bibliotheek. Met
de schenker wordt altijd besproken of de boeken die Crash ‘dubbel’ heeft, te koop aangeboden mogen worden. Er zijn historische boeken, maar ook spannende oorlogsromans te koop. Daarnaast heeft
Crash nieuwe boeken en modellen in de winkel. Dit keer neemt ook
een boekenantiquair deel aan de
boekenmarkt met een aanbod van
unieke boeken. Entree voor het museum kost 2,50 euro voor volwassenen, 1,50 euro voor kinderen van 6
tot 12 jaar. Voor kinderen tot 6 jaar is
de toegang gratis. Voor meer informatie over de collectie van het museum en het werk van de Stichting
Crash ’40-’45 kan gekeken worden
op de website www.crash40-45.nl.

Foto’s en gedichten over
vriendschap in bibliotheek
Aalsmeer - De 77e Boekenweek
vindt plaats van woensdag 14 tot
en met zaterdag 24 maart. Het thema is Vriendschap in alle verschijningsvormen, en heeft als bijbehorend motto: Vriendschap en andere
ongemakken. Ter gelegenheid hiervan is in Aalsmeer de hele maand
maart een tentoonstelling te bezichtigen van foto’s en gedichten waarin
vriendschap centraal staat.

Al 23 aanmeldingen uit Tsjernobyl

STKA terug in Aalsmeer
Aalsmeer - Op vrijdag 17 februari
zijn de bestuursleden van de stichting Tsjernobyl kinderen Aalsmeer,
na een reis met hindernissen, weer
teruggekeerd in Aalsmeer. Op 8 februari vertrokken zes leden van het
bestuur met de tolk Olja vol goede moed in een gehuurd busje naar
Belarus. Na een overnachting in Polen reden ze naar de grens met Belarus. Omdat niet de officiële groene
kaart aanwezig was, waren ze genoodzaakt om vanaf de grensplaats
Terespol per trein naar de grensplaats Brest in Wit-Rusland te gaan
met de bagage die ze nog zo goed
en kwaad als het kon mee konden
nemen. Het was in ieder geval een
hele sjouw met alle tassen! De rest
van de bagage moest helaas achtergelaten worden in het busje, die gelukkig gestald kon worden op een
veilig plaats.Vanwege het tijdsverschil van twee uur was de aankomst
daar om 00.30 uur. Waarschijnlijk omdat het aflostijd was, kon de
groep gelukkig snel de douane passeren om vervolgens met een taxi
naar Hotel Intourist te gaan voor een
goede nachtrust. Na het ontbijt zijn
ze door een kennis met een Volkswagenbusje naar Ivanova gebracht.
Dit betrof een trip van ongeveer 140
kilometer naar het volgende hotel.
Nadat ze zich geïnstalleerd hadden,
viel de stroom en tevens de verwarming uit en met 25 graden onder nul
is het dan geen pretje. Aan de overkant van de straat was een ander

hotel waar gelukkig nog plaats was.
De volgende morgen hebben ze de
twee schooltjes bezocht in de dorpjes Dastojewa en Ljachewietsie,
welke vlakbij Ivanova gelegen zijn.
Er hebben gesprekken plaatsgevonden met de directie van de scholen
en een dame van het ministerie van
Educatie. De schooldirecties waren
heel enthousiast. Al 23 kinderen uit
deze twee dorpjes zijn door de ouders aangemeld om naar Aalsmeer
te komen. Dit gaat gebeuren in de
laatste week van september en ze
blijven dan in Aalsmeer tot eind november 2012. Wilt u een uitgebreid
reisverslag lezen? Ga dan naar de
website van de Stichting Tsjernobyl
Kinderen Aalsmeer. Aanmelden om
geïnformeerd te blijven is mogelijk:
www.stka.nl.

Paaskienavond
Aalsmeer - Op donderdag 8 maart
houdt Vogelvereniging Aalsmeer de
jaarlijkse paaskienavond, waarin
vele mooie prijzen te winnen zijn. In
totaal worden vier rondes gekiend.
Tussendoor wordt een grote loterij gehouden waarmee ook leuke
prijzen zijn te winnen, waaronder
een fraaie hoofdprijs. Breng vrienden en kennissen mee naar deze
kienavond, die wordt gehouden in
buurthuis Hornmeer aan de Roerdomplaan vanaf 20.00 uur.

De expositie is een initiatief van
Amstelland Bibliotheken, de Stichting KCA en Boekhuis Aalsmeer en
is mogelijk gemaakt dankzij de medewerking van Fotoclub Aalsmeer
en diverse enthousiaste dichters.
In totaal hebben zestien Aalsmeerse dichters een pennenvrucht ingestuurd. Bep Schrama, Bram Landzaat, Pierre Tuning, Gré Kalf, Inge
Burgers, Joke Berensen, Carla Muller, Janny Mulder, Eilenna Sat, Germa Harmsen, Marijke HaremakerBartels, Dick Kootstra, Marjan van
Houwelingen, Marjola Kruyt, Gerard Zelen en Sifra Haan hebben
hun gedachten op papier gezet. Dat
het thema Vriendschap tot uiteenlo-

Glasvezelnet
bij Wijkraad
Aalsmeer - Wijkraad Hornmeer
komt vanavond, donderdag 1
maart, vanaf 19.30 uur bijeen in
buurthuis Hornmeer in de Roerdomplaan 3.
Naast de mogelijkheid tot inspreken door bewoners zal door
de firma CIF een toelichting worden gegeven op de aanleg van
het glasvezelnetwerk.
Bewoners van de Hornmeer zijn
van harte welkom Wie de agenda voor deze vergadering wil
ontvangen, kan een mailtje met
adres sturen naar
wijkraadhornmeer@hotmail.com.

toont worden op het NH’63 Filmgala
op 29 april in cultureel centrum De
Jansheeren in Heemskerk.
Commentaar bij film
De eerstvolgende clubavond van de
F&VA is op maandag 5 maart. Dan
komt gastspreker Fred Boeré een
avond verzorgen over commentaar
bij een videofilm. Het inspreken van
commentaar bij bijvoorbeeld een
vakantiefilm geeft soms nog al wat
problemen. De F&VA is nog steeds
op zoek naar nieuwe leden. Mensen
die geïnteresseerd zijn in het filmen
met een videocamera zijn van harte welkom op één van de komende
clubavonden. Vooral het monteren
en toevoegen van muziek op een PC
van videoopnamen die gemaakt zijn
met de nieuwste HD camera’s geven nog wel eens wat problemen.
Op de videoclub kan men altijd te
rade gaan bij één van de deskundige clubleden. De clubavonden
van de Film- en Videoclub Aalsmeer
worden om de veertien dagen op
de maandagavond gehouden in het
gebouw ’t Anker aan de Oosteinderweg 372a en beginnen om 20.00
uur. Informatie over de F&VA via
tel. 06-18487238 of via de website
www.videoclubaalsmeer.nl.

Vrijdag 16 en zaterdag 17 maart:

Verschillende klusjes in
Aalsmeer voor NL Doet
Aalsmeer - NL Doet is al enige jaren
bezig om Nederlanders te activeren
om één of twee dagen vrijwilligerswerk te doen. Ook in Aalsmeer zijn
organisaties die op één van deze dagen zich open stellen om vrijwilligers
te ontvangen voor diverse klussen.
Zo zoekt scouting Tiflo voor het onderhoud van wachtschip D’artagnan
zeven mensen voor zaterdag 17
maart tussen 10.00 en 16.00 uur. Deze klus is zowel binnen als buiten.
Voor het onderhouden van lesmateriaal zoekt de Historische Tuin vijf vrijwilligers op vrijdag 16 maart van 9.00
tot 14.30 uur. De klus is binnen. Voor
een opknapbeurt van de locatie van
de Handbalvereniging worden op zaterdag 17 maart van 9.30 tot 15.30
uur tien vrijwilligers gezocht. Deze
klus vindt buiten plaats. Voor de jaarlijkse schoonmaakactie op de Westeinderplassen worden 75 mensen
gezocht, die zaterdag 17 maart tussen 8.00 en 14.00 uur per boot willen helpen de plassen schoon te maken. Voor het plaatsen van een hek
zoekt de Kwekerij Eerlijke Oogst op

zaterdag 17 maart 10.00 tot 16.00 uur
vier vrijwilligers. Deze klus is binnen en buiten. Dagcentrum Heliomare aan de Zwarteweg wil op vrijdag 16 maart het houtbewerklokaal
schoonmaken en verven. Voor deze klus worden vier personen gezocht die tussen 10.00 en 18.00 uur
de handen uit de mouwen wil steken.
Kinderboerderij Boerenvreugd in de
Hornmeer tot slot gaat op zaterdag
17 maart aan de slag met het ophogen en vlak maken van de bestrating en zoekt hiervoor nog acht vrijwilligers tussen 10.00 en 16.00 uur.
Mocht het u leuk lijken om met een
van deze klussen aan de slag te
gaan, of individueel of met bijvoorbeeld uw team van het werk, dan
kunt u zich aanmelden via de website www.nldoet.nl, zoeken naar een
klus, Op de site staan de contactgegevens van degenen die de klussen
aanbieden. Eventueel kan contact
opgenomen worden met de vrijwilligerscentrale via 020-7600054 of mail
hvisser@cardanus.nl.

pende interpretaties inspireert, blijkt
ook uit de foto’s van de zeven deelnemende fotografen Dick van Leeuwen, Anton van Overveld, Adrie
Kraan, Bert Looij, Margot Aartman,
Jaap Aartman en Gert Wentzel. De
foto’s en gedichten zijn vanaf heden
te bezichtigen in de bibliotheek in
de Marktstraat en in het Boekhuis
in de Zijdstraat.
Lezing Anna Enquist
Tijdens de Boekenweek organiseren
Amstelland Bibliotheken, KCA en
het Boekhuis ook weer een avond
met een bekende schrijver. Op vrijdag 16 maart komt Anna Enquist
naar Aalsmeer. Petra Possel, werkzaam bij de publieke omroep, zal
haar een interview afnemen waarin
Anna’s laatste roman De Verdovers
uitgebreid aan bod komt. In de pauze en na afloop is er een boekenmarkt en zal Anna Enquist signeren.
De avond vindt plaats in De Oude
Veiling in de Marktstraat en begint
om 20.15 uur. Kaarten zijn te reserveren in de bibliotheek en via: www.
amstelland-bibliotheken.nl.

Derde ‘halte’
passieronde
Aalsmeer - De Raad van Kerken
Aalsmeer organiseert in de tijd voor
Pasen, de veertigdagentijd, voor
het zevende jaar een passieronde
langs Aalsmeerse en Kudelstaartse kerken om wekelijks halt te houden voor een meditatief moment
van stilte en inkeer. Op woensdag
7 maart is de derde ‘halte’ in de
R.K. Kerk Sint Jan Geboorte in Kudelstaart. De bijeenkomst begint om
19.15 uur en duurt een half uurtje.
Het is verheugend dat vele kerken
in de veertigdagentijd gezamenlijk
op pad naar Pasen willen gaan. Elke deelnemende kerk geeft op eigen wijze inhoud aan het half uurtje
van samenkomst. Voor inlichtingen
kan gebeld worden naar de heer W.
van Leeuwen, tel. 344969.

Weer schoonmaakactie Westeinder
Traditiegetrouw wordt op de derde zaterdag in maart een schoonmaakactie gehouden op de Westeinderplassen. Voor de dertiende keer al weer gaan vrijwilligers 17 maart zwerfvuil verwijderen. Om half negen in de ochtend wordt iedereen
welkom geheten met koffie in het clubhuis van de Watersportvereniging aan de
Uiterweg. Om 9.00 uur start vervolgens de schoonmaakactie en deze wordt om
11.30 uur weer afgesloten met snert en roggebrood voor alle deelnemers. Een
ieder is van harte welkom met vaartuig. Wie geen vaartuig heeft wordt ook uitgenodigd deel te nemen. Deze mensen gaan ingedeeld worden op verschillende
boten. Informatie en opgave bij Jan Pieter Korenwinder via 06-51200327 of via
jp.korenwinder@hetnet.nl.

Radio Aalsmeer helpt
oplichter te ontmaskeren
Aalsmeer - Radio Aalsmeer heeft
de afgelopen maand medewerking verleend aan het televisieprogramma Tros Opgelicht. Het resultaat was afgelopen dinsdagavond
21 februari op de televisie te zien.
Een gast dj bij één van de radioprogramma’s bleek al langer betrokken te zijn bij minder fraaie praktijken. De redactie van Tros Opgelicht
was al enige tijd op zoek naar Erik
Geurten, beter bekend als dj Erick
Overveen, en was getipt dat hij zo
nu en dan te beluisteren was via
Radio Aalsmeer. In overleg met Radio Aalsmeer is een plan gesmeed
om hem te ontmaskeren. Uiteraard
werd dit plan niet aan de grote klok
gehangen. Halverwege januari was
Erik Geurten wederom te gast en,
na overleg en met medeweten van

Radio Aalsmeer, stapte laat op de
avond een cameraploeg de studio binnen om hem te confronteren
met een aantal minder frisse praktijken. De dj wilde van alle aantijgingen niets weten en gaf ook aan dat
de burgerlijke moraal hem helemaal
niets interesseert. Radio Aalsmeer
wil met klem aangeven dat het hier
niet om een medewerker van Radio
Aalsmeer gaat en dat de medewerkers van de lokale omroep niet op
de hoogte waren van de praktijken
van deze persoon. Het mag duidelijk zijn dat deze dj beslist niet meer
welkom is in de Aalsmeerse radiostudio. Radio Aalsmeer heeft alleen een helpende hand willen bieden om deze man te ontmaskeren
en gehoopt wordt dat dit enigszins
uit de verf is gekomen.

De gemeenten Aalsmeer en Uithoorn werken samen!
Algemene informAtie

colofon
De gemeenten Aalsmeer en Uithoorn
werken samen op de gebieden Werk
en inkomen, Wmo-voorzieningen en
WoZ/belastingen.
In het gemeentehuis van Aalsmeer en
Uithoorn vindt u de balies voor het
inloopspreekuur van het cluster Werk en
Inkomen en het Loket Wonen, Welzijn
en Zorg.
openingstijden
cluster Werk en inkomen
Maandag en donderdag in Uithoorn
08.30-12.00 uur: vrije inloop
Dinsdag en vrijdag in Aalsmeer
08.30-12.00 uur: vrije inloop
Woensdag in beide gemeenten
13.30-16.30 uur: vrije inloop
Maandag t/m donderdag
12.00-17.00 uur: op afspraak
Telefonisch spreekuur:
maandag t/m vrijdag 08.30-12.00 uur,
tel. (0297) 51 32 55.
openingstijden loket Wonen,
Welzijn en Zorg in beide gemeenten
Maandag t/m vrijdag
08.30-12.00 uur: vrije inloop
Maandag t/m donderdag
12.00-17.00 uur: op afspraak
Telefonisch spreekuur:
maandag t/m vrijdag 08.30-12.00 uur,
tel. (0297) 51 31 31.
telefoonnummer
cluster WoZ/belastingen
Aalsmeer en Uithoorn
tel. (0297) 38 75 30
Postadres g2
G2 gemeenten Aalsmeer en Uithoorn
Postbus 541, 1420 CA Uithoorn
www.aalsmeer.nl
www.uithoorn.nl

Bekendmaking
Besluit Wmo 2012
Het Samenwerkingsverband
Aalsmeer-Uithoorn kan op grond van
gemeenschappelijke regeling AalsmeerUithoorn en de Wet maatschappelijke
ondersteuning (Wmo) regels vaststellen over
de wijze waarop zij invulling geeft aan haar

chronisch zieken en
gehandicapten kunnen
zorgkosten terugkrijgen

De raad voor chronisch zieken en
gehandicapten laat u precies zien hoe u
zorgkosten naar aanleiding van ziekte of
handicap kunt terugvragen via de aangifte
van de inkomstenbelasting.
Chronisch zieken en gehandicapten maken
jaarlijks veel extra kosten voor bijvoorbeeld
medische hulp. Gelukkig zijn die kosten voor
een groot deel aftrekbaar via de belastingen.
Op de website www.meerkosten.nl van de
Chronisch zieken en Gehandicapten Raad
(CG-Raad) kunt u precies zien hoe u dat moet
aanpakken.
Voor mensen met hoge zorgkosten geeft deze
site een praktische handleiding bij de aangifte
inkomstenbelasting over het jaar 2011,
die voor 1 april ingediend moet zijn bij de
Belastingdienst. Met behulp van de site kunt u
honderden euro’s
terugverdienen.
De aftrek geldt
voor zogenaamde
‘specifieke
zorgkosten’, zoals
medische hulp,
voorgeschreven
medicijnen, dieet
op doktersadvies
en vervoer van
en naar het
ziekenhuis.

bevoegdheden op grond van deze wet. Dit
wordt onder andere vastgelegd in het Besluit
financiële tegemoetkomingen voorzieningen
maatschappelijke ondersteuning
Samenwerkingsverband Aalsmeer- Uithoorn
2012. Hierna te noemen Besluit Wmo 2012.
In het Besluit Wmo 2012 is de hoogte
van de financiële tegemoetkoming van
voorzieningen opgenomen in de Verordening

Wat is mantelzorg?
Mantelzorg is onbetaalde zorg voor
een chronisch zieke, gehandicapte of
hulpbehoevende partner, ouder, kind
of ander familielid, vriend of kennis.
Het gaat bij mantelzorg om intensieve
zorg voor langere tijd. Er is sprake van
mantelzorg als er meer dan 8 uur per
week hulp wordt geboden.
Een mantelzorger is geen beroepsmatige
zorgverlener, maar geeft zorg omdat
hij of zij een persoonlijke band heeft
met diegene voor wie hij of zij zorgt.
De mantelzorg wordt verricht naast de
werkzaamheden en activiteiten van het
dagelijkse leven, zoals het gezin, werk en
sociale contacten. Voor een steuntje in
de rug bij de Mantelzorg kunt u terecht bij
het Mantelzorg Steunpunt.
Het mantelzorg Steunpunt
Mantelzorg Steunpunt ondersteunt
mantelzorgers en mensen die zorg
nodig hebben, met een breed scala aan
producten. Hierbij kunt u denken aan:
het bieden van hulp bij mensen die thuis
willen sterven,
■ het bieden van hulp bij gehandicapte
kinderen en hun ouders,
■ het bieden van hulp bij gehandicapten,
chronisch zieken en hun mantelzorgers,
■ het bieden van hulp bij dementerenden
en hun mantelzorgers,
■ het bieden van een luisterend oor en
emotionele ondersteuning,
■ het uitwisselen van uw ervaringen
en zorgen delen met andere

Wmo 2012. Het Besluit Wmo 2012 is
met terugwerkende kracht per 1 januari
2012 vastgesteld door het Dagelijks
Bestuur van het Samenwerkingsverband
Aalsmeer-Uithoorn (G2) op 17 februari
2012. Het Besluit Wmo 2012 ligt van
5 maart 2012 tot en met 16 april 2012
ter inzage in de gemeentehuizen van
Aalsmeer en Uithoorn.
mantelzorgers tijdens cursussen en
contactbijeenkomsten,
■ het bieden van themabijeenkomsten
over financiën, til technieken,
ziektebeelden,
■ een vraagbaak zijn voor mogelijkheden
tijdens en op vakantie ten aanzien van
overname van de zorg tijdens vakantie
mantelzorger,
■ Alzheimer café (alleen Uithoorn),
■ bijeenkomsten voor mantelzorgers van
een dementerende en gespreksgroepen
voor kinderen van een ouder met
dementie (beide alleen Aalsmeer),
■ de mantelzorgmakelaar, deze speciaal
opgeleide persoon kan regelzaken van
de mantelzorger overnemen. Dit kan hulp
zijn bij het regelen van een Persoons
Gebonden Budget, eigen werk en
inkomenszaken, zorgverlof regelen etc.
Bereikbaarheid
Het Mantelzorg Steunpunt is geopend
op alle werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur.
Bezoekadres:
Laan van de Helende Meesters 431
(gebouw Amstelring),
1186 DK Amstelveen.
Postadres: Postbus 2318,
1180 EH Amstelveen.
Telefoonnummer: 020-3335353

Bekendmaking
vaststelling
Beleidsplan
schuldhulpverlening
op 26 januari 2012 heeft de gemeenteraad
van Aalsmeer en op 23 februari 2012
heeft de gemeenteraad van Uithoorn het
Beleidsplan schuldhulpverlening 20122015 Aalsmeer – Uithoorn vastgesteld.
Het Beleidsplan schuldhulpverlening
geeft invulling aan de manier waarop
schuldhulpverlening binnen de gemeenten
Aalsmeer en Uithoorn wordt uitgevoerd.

controle
hondenbelasting

Bent u een baasje van een hond en
heeft u uw hond nog niet aangegeven
bij de gemeentelijke belastingen? Doe
dit dan snel, want binnenkort zal er een
controleur namens de gemeente Aalsmeer
langskomen om dit te controleren.
De Gemeente Aalsmeer heft al jaren de
hondenbelasting. In het kader van het
gelijkheidsbeginsel vindt de gemeente het
belangrijk, dat iedere hondenbezitter ook
daadwerkelijk hondenbelasting betaalt.
Vandaar dat de gemeente binnenkort
controleurs inzet die dit huis-aan-huis gaan
controleren. Wanneer u een hond heeft,
betaalt u voor 2012 het tarief van €70,-.
Voor elke volgende hond is het tarief €85,-.
U bent verplicht om aangifte te doen.
Doet u dit niet, dan kan de gemeente u een
boete opleggen. Dus heeft u een hond, meldt
deze direct aan. U kunt het aangifteformulier
aanvragen bij het team WOZ/belastingen
van de gemeente, telefoon 0297-387530,
of downloaden via de digitale balie van de
Gemeente Aalsmeer. Retourneer het formulier
zo spoedig mogelijk, het zou
jammer zijn als de controleur eerder is.
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Stichting Kinderhulp Afrika 25 jaar!

Voorzitter Mathijs Piet: ”Je geeft
kinderen weer een toekomst”
Aalsmeer - Een telefoontje van
een Canadese vriend vanuit Amerika, zorgde voor een behoorlijke verandering het leven van Mathijs Piet.
Wat begon met de opvang van een
groep van dertig zingende kinderen
uit Oeganda in Aalsmeer, is inmiddels uitgegroeid tot een kinderdorp
in dat land dat onderdak, scholing,
sportfaciliteiten en medische zorg
biedt aan 600 kinderen in de leeftijd van 5 tot ongeveer 23 jaar. Het
koor was een jaar lang door Amerika gereisd en met optredens werden gelden verzameld voor de bouw
van een weeshuis in eigen land. Na
een jaar werd het visum ingetrokken, echter Oeganda werd geteisterd door oorlog. Lang de tijd om na
te denken of hij iets voor deze kinderen in Nederland kon doen, had
Mathijs niet. Het volgende telefoontje was dat de groep al in het vliegtuig zat onderweg naar Nederland.
Bijna een jaar zijn de jongens en
meisjes opgevangen in Aalsmeer.
Geld werd eveneens verdiend met
het geven van concerten door heel
Nederland. En vanuit Aalsmeer
werd de stichting Vrienden van het
Afrikaanse Kinderkoor opgericht
om geld in te zamelen. Het idee ontstond vervolgens om een weeshuis
te bouwen in Oeganda. De geluidsman, die al die tijd met de kinderen

was meegereisd, ging mee naar het
geboorteland van deze groep jongens en meisjes. De naam van de
stichting werd veranderd in stichting Kinderhulp Afrika. Via Amerika
werd door de organisatie geld naar
het weeshuis gestuurd, maar een
en ander verliep niet voldoende volgens de wens van Mathijs en de andere bestuursleden. De Aalsmeerder besloot zelf de touwtjes in handen te nemen en vertrok naar Oeganda. Vlak bij de hoofdstad Kampala werd in Namugongo en vruchtbaar stuk grond van 25 hectare nabij twee rivieren gekocht. Het begin van wat zou uitgroeien tot een
uniek project. Als eerste is een gebouw neergezet met twee slaapzalen en een leslokaal voor de dertig weeskinderen. Dit viel overigens
niet mee. Het oerwoud wat aangekocht was, bleek behoorlijk dicht
begroeid en de wegen er naar toe
waren slecht.
Van 30 naar 600 kinderen
Na deze eerste start, volgde al snel
de aankoop van nog meer gronden voor de realisatie van gebouwen met slaapzalen, schoollokalen,
werkplaatsen, keuken- en sanitaircomplex, sportfaciliteiten, culturele ruimte en zelfs een, onlangs vergrootte, kliniek waar ook de omge-

ving van gebruik maakt. Het is, nu
25 jaar later, een dorp geworden
dat 600 kinderen een veilige plek
geeft en zorgt dat zij een opleiding
krijgen. De wezen gaan niet alleen
naar de basisschool, maar krijgen
ook een vervolgopleiding en leren
allemaal hout bewerken, naaien en
metselen.
Hoop en toekomst
En dit vindt Mathijs Piet, oprichter
en al 25 jaar voorzitter, het mooiste
wat bereikt is. “Je ziet resultaat. Je
geeft weeskinderen een toekomst.
We leren ze zelfstandig in de maatschappij te kunnen functioneren. Ik
ben ook meegegroeid met de kinderen. De laatste keer dat ik in het kinderdorp was, riep een jongen van 22
jaar me. Ik ken hem vanaf z’n vijfde
jaar. Ik moest komen kijken, hij had
een vak geleerd en was trots. Kijk,
dat is toch prachtig. We nemen de
complete zorg van de kinderen op
ons. We geven ze hoop en toekomst
en dat is geweldig om te doen.”
Concert Children’s Choir
Het 25-jarig bestaan van de stichting wordt van 8 maart tot 4 juni op
een bijzondere wijze gevierd. Eigenlijk terug naar hoe het begon: Met
een koor van bijna dertig kinderen
uit Oeganda.

De jongens en meisjes in de leeftijd
van 8 tot 17 jaar uit het kinderdorp
Namugongo komen naar Nederland
en verblijven drie maanden bij gastgezinnen in Aalsmeer en omgeving.
Ze vormen het Namugongo Children’s Choir en gaan optreden in tal
van kerken, gemeenten en scholen.
Het allereerste concert wordt gegeven op zaterdag 10 maart vanaf 20.00 uur in het gebouw van de
Levend Evangelie Gemeente aan de
Kruisweg 55 in Aalsmeerderbrug.
Nieuwe eetzaal en keuken
Ook u bent welkom. Er wordt geen
entree gevraagd, wel is er na afloop
een collecte. Want Mathijs Piet en
de stichting Kinderhulp Afrika hebben in ieder geval nog een belangrijke wens om snel te willen verwezenlijken. Er wordt geld ingezameld
voor de bouw van een nieuwe eetzaal en keuken. De nieuwe eetzaal
en keuken wordt 1000 vierkante
meter groot en zal genoeg zijn om
de 600 bewoners en alle ongeveer
100 medewerkers (exclusief regelmatig stagiaires) driemaal daags te
voeden.
Tevens kan de zaal gebruikt gaan
worden als multifunctionele ruimte. En dan is het dorp compleet?
“Vooralsnog wel”, zegt Mathijs Piet
tot slot. “Maar onderhoud en vernieuwing blijft uiteraard wel nodig
en geld, want alle kinderen moeten
we kunnen blijven voeden, scholing
bieden en een veilig thuis geven.”
Een gift overmaken kan op giro
5066. Kijk voor meer informatie op
www.kinderhulp-afrika.nl.
Door Jacqueline Kristelijn

Ridder & Co wordt Habanos
specialist van Nederland

Veiling Kudelstaart voor
Kudelstaart huis aan huis

Aalsmeer - In Nederland zijn 53
Habanos specialisten. Maar binnenkort zijn er 54, want Ridder &
Co uit de Ophelialaan is gevraagd
of zij ook Habanos Specialist wil
worden. Habanos Specialisten is
een label van Tabakspeciaalzaken
die een mooie klimaatkamer hebben, met daarin een mooi assortiment Cubaanse sigaren, en die alles afweten van Cubaanse sigaren.
Eén van de voorwaarden is ook dat
men in Cuba is geweest om alles
mee te maken rondom de Cubaanse sigaar. Zo worden er plantages
en diverse werkplaatsen waar de
bladeren worden gestript, etc. bezocht. Ook worden diverse bekende

Kudelstaart - Deze week krijgen
alle inwoners van Kudelstaart een
brief in de bus van de veiling Kudelstaart voor Kudelstaart. De veiling wordt op zaterdag 12 mei vanaf 20.00 uur gehouden in het Dorpshuis. Vrijwilligers van de Ouderensoos gaan huis-aan-huis het hele
dorp door met formulieren waarop
inwoners 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 ten name van
Veiling Kudelstaart voor Kudelstaart.
Met behulp van deze bijdragen van
inwoners van Kudelstaart en van het
lokale bedrijfsleven worden aantrekkelijke veilkavels samengesteld. Die
komen op 12 mei onder de hamer
van de veilingmeesters. De ervaring
leert dat vooral aangeboden diensten erg in trek zijn op de daverende
veilavond waar ‘tout Kudelstaart’ elkaar treft in een gezellige ambiance.
Gulle gevers wordt verzocht om hun
gift op het bij de brief gevoegde formulier te omschrijven. Dat kan dan
vanaf komend weekend tot en met

sigarenfabrieken met een bezoek
vereerd, zodat men precies kan zien
hoe alles gebeurt en hoe de Cubaanse sigaar zo beroemd is geworden. Ridder & Co gaat volgende week naar Cuba en is daarom
vanaf maandag 5 maart een weekje
dicht. Op dinsdag13 maart openen
de deuren weer en kunnen klanten
alles vragen over de Cubaanse sigaar en deze zelf ruiken in de ruime en vochtige klimaatkamer. Dit is
uniek in Aalsmeer, maar zeker ook
in de regio!
Wilt u ook eens wat meer weten
over de Cubaanse sigaar, schroomt
u niet uw vragen te stellen, Ridder &
Co vertelt u er graag over!

Voor expositie in Oude Raadhuis

KCA zoekt trouwfoto’s!
Aalsmeer - Stichting Kunst en
Cultuur Aalsmeer is op zoek naar
trouwfoto’s van mensen die elkaar
het jawoord hebben gegeven in het
Oude Raadhuis.
Rond het thema trouwen wordt in
december 2012 een tentoonstelling
georganiseerd met kunstwerken en
foto’s. Ook op de kinderkunstzolder
wordt het thema uitgewerkt. Dus,

duik in uw archief, zeg het voort en
stuur foto’s naar: KCAinfo@kpnplanet.nl. Of stuur een kopie van uw foto per post naar:
Het Oude Raadhuis, ter attentie van
A. van Itterzon, Dorpsstraat 9, 1431
CA Aalsmeer. Bijgaande foto is genomen in 1961 en is één van de
laatste trouwpartijen in het Oude
Raadhuis.

Auto Benelux wordt
Autobedrijf Nieuwendijk
Uithoorn - Autobedrijf Auto Benelux krijgt een nieuwe naam: Autobedrijf Nieuwendijk. Het bedrijf in Uithoorn maakt met nog vijf vestigingen in de regio deel uit van de Nieuwendijk-Groep. Het is daarom wel zo
duidelijk en herkenbaar als de Uithoornse vestiging dezelfde naam
draagt. Autobedrijf Nieuwendijk Uithoorn blijft officieel Nissan merkdealer en Renault erkend reparateur.
De service blijft zoals die is, het team
van enthousiaste mensen staat klaar
om elke klant efficiënt van dienst te
zijn. Daarnaast richt de Uithoornse
vestiging van Nieuwendijk zich op
het onderhoud van alle merken met
goedkopere Motrio onderdelen.
Feestelijke acties
De naamsverandering gaat gepaard
met feestelijke acties. Kopers van
een nieuwe auto ontvangen een hal-

ve straat staatsloten bij aanschaf
van een auto, zodat zij hun aankoopbedrag terug kunnen verdienen. Een
grondige 10-punteninspectie wordt
in de maanden maart en april geheel gratis uitgevoerd. En wie toe
is aan nieuwe banden, krijgt in dezelfde periode de tweede band voor
de halve prijs. Genoeg redenen dus
om naar de showroom of werkplaats
te komen. Daar is van 1 tot 5 maart
ook de Nissan 370Z te bewonderen,
een supersnelle sportauto. Bezoekers die de prijsvraag invullen, maken kans op een geheel verzorgd
weekend weg voor twee personen!
De naamsverandering wordt begin
maart op alle fronten doorgevoerd.
Autobedrijf Nieuwendijk is gevestigd aan de Zijdelweg in Uithoorn.
Het nieuwe adres van de website is
www.autobedrijf-nieuwendijk.nl, het
telefoonnummer blijft 0297-563044.

Horeca Aalsmeer scoort
hoog bij mysterie visit
Aalsmeer - Drie Aalsmeerse horeca
gelegenheden die meedoen aan het
Goed Getapt programma van Heineken, Brand en Amstel hebben zeer
hoge scores gehaald bij een bezoek
van een mysterie guest vorige week
woensdag.
In Aalsmeer werd deze gast uitmuntend ontvangen in café Joppe, café
restaurant De Oude Veiling en in café Sportzicht. In Joppe werd 99 procent gescoord, de enige fout was dat
het bierviltje niet helemaal leesbaar
naar de gast lag. Bij De Oude Veiling en Sportzicht werd een geweldige 100 procent gescoord! Een prima resultaat wat volgens Heineken
een geweldige prestatie is, die niet
heel veel voorkomt. Het Goed Getapt programma houdt in dat horecazaken, die hier aan meedoen, extra aandacht besteden aan hun bierbehandeling en daarvoor enkele keren per jaar een cursus bezoeken,
een contract hebben waarin de biertapinstallatie elke vier weken professioneel wordt gereinigd en dat er
meerdere keren per jaar een zogenaamde mysterie guest langs komt.
Deze mysterie guest komt uiteraard

onaangekondigd bij de desbetreffende horecagelegenheden langs
en beoordeeld het bedrijf op ruim
50 punten: onder andere het verwelkomen van de gast, de manier van
tappen, het uitserveren van het biertje, de gastvriendelijkheid, het uiterlijk van het personeel en de hygiëne
van de zaak. Al met al een geweldige scoren voor deze drie horecabedrijven die hun vak zeer serieus nemen en daarvoor op deze wijze fraai
worden beloond.

Ceintuur kwijt!
Aalsmeer - Verleden week woensdag 22 februari is onze correspondente Janna van Zon op weg naar
de bus een ceintuur verloren. Omgeving: Stommeerweg, Ophelialaan
en Hortensiaplein. De ceintuur is
van zwart gehaakt katoen en heeft
als sluiting twee Zeeuwse knopen.
Janna zou deze heel graag terug
willen hebben.
De ceintuur gevonden? Met een
telefoontje naar 0297-346425 maakt
u/jij haar heel blij!

6 april worden ingeleverd in speciale bussen in het winkelcentrum
Kudelstaart. Die worden geplaatst
bij Bakkerij Van Leeuwen, Slijterij
Gall & Gall en Albert Heijn. De opbrengsten van de veiling worden
verdeeld over clubs en verenigingen
in Kudelstaart die een financieel
zetje in de rug goed kunnen gebruiken. Bovendien levert de veiling een
bijdrage aan de gemeenschapszin
in het groeiende dorp. De afgelopen
elf keer werd bij elkaar een bedrag
van 188.000 euro opgehaald ten behoeve van ruim veertig lokale clubs,
verenigingen en stichtingen. Op die
manier zorgen Kudelstaarters met
hun inbreng in de veiling voor uitkomst bij andere Kudelstaarters.
Vandaar de naam van de actie: Kudelstaart voor Kudelstaart. Verenigingen, clubs en stichtingen uit Kudelstaart die (voor een goed onderbouwd doel) een financieel zetje in
de rug willen hebben, kunnen tot
en met 30 april een aanvraag indienen bij Kudelstaart voor Kudelstaart.
Het aanvraagformulier kan worden gedownload van de website
www.kudelstaart.com.

Topslijter zet rum in zonnetje
Aalsmeer - In de winkel van topslijter Pappot wordt weer een bijzondere actie georganiseerd. Van woensdag 29 februari tot en met zaterdag 3
maart staat alles in het teken van rum
met de topslijter rumdagen. Rum is
helemaal van deze tijd. Vroeger werd
rum vooral aan cola toegevoegd, tegenwoordig is het aantal cocktails op
basis van rum niet meer te tellen. Ook
de zogenaamde flavoured rums van
bijvoorbeeld Bacardi groeien in populariteit. De laatste ontwikkeling is

de opkomst van rum met een minder
neutrale smaak, zoals spiced rum van
Captain Morgan, oakheart van Bacardi en havana añejo 3 years blanco. Topslijter Pappot in de Dorpsstraat
voert een speciale vierdaagse actie
met de meest populaire merken. Het
speciale zit hem vooral in de prijsstelling. Zie voor alle informatie de advertentie elders in dit blad of ga naar
www.uwtopslijter.nl. De aanbiedingen zijn vier dagen geldig, maar wel
zo lang de voorraad strekt. Op is op!

Netwerkbijeenkomst voor
starters goed bezocht
Aalsmeer - Op 22 februari is een
netwerkbijeenkomst
gehouden
voor startende ondernemers in de
gemeente. In totaal waren meer
dan veertig enthousiaste startende
ondernemers aanwezig. Voor deze bijeenkomst werkt de gemeente samen met DoetZaken.nl, Kamer van Koophandel en Alfa accountants en adviseurs. Wethouder Ad Verburg van Economische
Zaken: “Starters zijn heel inspirerend en vol met nieuwe ideeën.
De gemeente wil beginnende ondernemers ondersteunen. Zo kunnen zij via de site van de gemeente
bij het bedrijvenloket een afspraak
maken met een medewerker. Het is
heel goed dat zoveel ondernemers

bij deze bijeenkomst aanwezig zijn.
Zeker in een beginperiode van een
bedrijf is het heel belangrijk dat ondernemers met elkaar in verbinding komen en elkaar weten te vinden en inspireren. Het Startersplatform Aalsmeer is opgericht om juist
dit te faciliteren.” De tweede gratis
bijeenkomst van het Startersplatform Aalsmeer stond in het teken
van het netwerken. Tijdens de bijeenkomst werden nieuwe contacten voor het eigen netwerk gelegd
en leerde men waar een goed netwerk aan dient te voldoen. De nuttige avond werd afgesloten met een
netwerkborrel, zodat het geleerde direct in praktijk gebracht kon
worden.
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Dode man in
woonboot

Nu nepagenten aan de deur

Toename oplichtingszaken
met senioren in regio

Amstelland - Het aantal oplichtingszaken waar senioren bij betrokken zijn, is flink gestegen. Naast
rechercheonderzoek, geeft de politie voorlichtingsbijeenkomsten, en
is een speciale ‘tipkaart’ ontwikkeld.
Oplichters hebben een nieuwe truc.
Na de postpakketbezorger, de monteur en de bankmedewerker die zogenaamd een bankpas komt wisselen, doen criminelen zich steeds vaker voor als rechercheur. “Het aantal oplichtingen is vorig jaar helaas
gestegen van 306 naar 470”, zegt
Annelies van Voornveld projectleider Senioren en Veiligheid van
de politie Amsterdam-Amstelland.
“Gelukkig zien we dat steeds meer
pogingen tot oplichting mislukken
doordat het slachtoffer de truc tijdig doorziet. “ Het oplichten gaat als
volgt: de nepagent belt het potentiële slachtoffer met de mededeling
dat zijn of haar bankgegevens zijn
aangetroffen op een inbeslaggenomen laptop. Vervolgens wordt de
senior doorverbonden met een persoon die zich voordoet als een medewerker van een bank. Deze crimineel achterhaalt vervolgens de pincode van het slachtoffer waarna, zoals telefonisch afgesproken is, een
‘koerier’ de bankpas komt halen. Iemand van de politie of de bank zal
nooit op deze manier te werk gaan,
zegt niet alleen de politie, ook bijvoorbeeld de ING bevestigt dit. “Helaas komt het voor dat criminelen
zich voordoen als medewerker van
de bank. We doen er alles aan om
onze klanten te waarschuwen tegen
dergelijke oplichtingspraktijken. Belangrijk is dat de ING haar klanten
nooit via de telefoon om persoonlij-

ke gegevens als pincode, of wachtwoord vraagt. Geef deze dus nooit
af.” Volgens Van Voornveld is de impact op ouderen die opgelicht worden groot. “Ze zijn goed van vertrouwen. Het heeft enorme gevolgen als dat vertrouwen zo wordt beschaamd.” De politie wil senioren
alert maken. Naast uitvoerig rechercheonderzoek, geeft de politie daarom interactieve voorlichtingsbijeenkomsten om zoveel mogelijk mensen leed en schade te besparen. Het
afgelopen jaar werden bijna 50 bijeenkomsten georganiseerd, waar
ongeveer 1.500 senioren op af kwamen. Vrijwilligers spelen de meest
voorkomende trucs na, waarna de
bezoekers samen met een aanwezige buurtregisseur tips bedenken om oplichters te slim af te zijn.
Van Voornveld: “We proberen zoveel
mogelijk te voorkomen dat mensen
slachtoffer worden, daarom maken
we duidelijk wat mensen zelf kunnen doen.” Een belangrijk hulpmiddel is de kaart met tips om oplichting te voorkomen. De kaart, die vorig jaar door 12.500 personen werd
ontvangen, is recent vernieuwd.
“De tips – zoals doe nooit zomaar
open, gebruik altijd een kierstandhouder en geef nooit uw pin en pas
af – worden geïllustreerd met pictogrammen. Plaatjes blijven nu eenmaal beter hangen dan alleen tekst”,
aldus Van Voornveld. De zelfklevende kaart wordt door wijkteams verpreid, en is op te vragen via seniorenenveiligheid@amsterdam.politie.
nl. Van Voornveld: “Ons advies: plak
de sticker als een geheugensteun
bij de voordeur. Dan wordt u nooit
verrast door een oplichter.”

Nieuwbouw Spoorlaan in
mei dit jaar van start
Aalsmeer - Met de vaststelling
van het bestemmingsplan Spoorlaan in de Raadsvergadering van
de gemeente Aalsmeer is er groen
licht voor de realisatie van de zeven vrijstaande en twaalf half vrijstaande woningen op deze locatie.
In mei zal worden aangevangen met
de bouw van de eerste woning: de
Woonproeverij. Hier kunnen geïnteresseerden ervaren hoe de woning
in honderd werkbare dagen wordt
gebouwd en wat de kwaliteit, ruimte en keuze-mogelijkheden van deze woningen zijn. Inmiddels worden
al voorbereidende werkzaam-heden op de locatie uitgevoerd, die de
bouw van het project mogelijk maken. De ontwikkeling aan de Spoorlaan biedt ruime keuzemogelijkheden voor de koper en een klantgerichte benadering.
De koper wordt bij het maken van
zijn keuzes en afwegingen begeleid
door een home-coach, die de wensen ruimtelijk en financieel in beeld
brengt. Zo kan de koper een afgewogen keuze maken in de grootte, de indeling en het afwerkingniveau van de woning. Een andere bij-

zonderheid is dat de woningen per
stuk worden gebouwd. Hierdoor
kan de koper bepalen wanneer met
de bouw wordt gestart. De start van
de bouw kan bijvoorbeeld worden
afgestemd op het moment van verkoop van de huidige woning waardoor dubbele woonlasten worden
voorkomen.
Uitstraling
De woningen hebben door het
roodbruine metselwerk en een gebogen kap met geglazuurde zwarte dakpannen een stijlvolle uitstraling. Doordat de woningen in een
halve cirkel rond een hofje zijn gepositioneerd, ontstaat een bijzondere woonomgeving. De ruime kavels variëren van 300 tot 650 vierkante meter en bieden aan de voorzijde een mogelijkheid voor twee of
zelfs drie parkeerplaatsen. Wie belangstelling heeft voor de woningen aan de Spoorlaan kan zich aanmelden via een e-mail aan weijers@
homewonen.nl of neem telefonisch
contact op via telefoon¬nummer:
0297-366029 en vraag naar de heer
Herman Weijers.

Drie stellingen en discussie

Tweede Kamerlid Ad Koppejan
bij debatavond CDA Aalsmeer
Aalsmeer
Woensdagavond
7 maart organiseren het CDA
Aalsmeer en het CDJA een debatavond over de ’24-uurseconomie,
7 dagen per week’. Woordvoerder
economische zaken in de Tweede
Kamer voor het CDA Ad Koppejan
is één van de sprekers. Iedereen is
welkom, ook andere partijen in de
Aalsmeerse politiek zijn uitgenodigd in De Oude Veiling. Inloop vanaf 19.30 uur, start 20.00 uur en informele afronding vanaf 22.00 uur.
De debatavond van het CDA belooft
ook echt debat op te leveren. De
eerste spreker is CDA-wethouder
Ad Verburg, die economische zaken
in zijn portefeuille heeft. Hij houdt
een ultrakorte inleiding over wat er
op zijn terrein als wethouder in de
afgelopen twee jaar is bereikt en
kijkt vooruit naar de komende twee
jaar. Uiteraard is er gelegenheid met
Verburg in discussie te gaan. Tweede Kamerlid Ad Koppejan gaat vervolgens in op de CDA-visie op de
’24-uurs economie, 7 dagen per
week’. Vooral de leden van het CDJA, dat mede-organisator is van de
debatavond, kijken uit naar de discussie met Koppejan. “Het stond al
op de rol, een avond over de economie en Aalsmeer. De in de gemeenteraad aangenomen motie om
op zondag van 16.00 tot 20.00 uur
twee winkels open te stellen, maakt
dit onderwerp extra actueel”, aldus
CDA-voorzitter Hermen de Graaf.
Na de presentatie van Koppejan en

Haarlemmermeer - De recherche
onderzoekt het overlijden van een
58-jarige bewoner van een woonboot aan de Schipholdijk in Haarlemmermeer. De man werd op 3
februari dood aangetroffen in de
woonboot. Er zijn wat onduidelijkheden rondom het overlijden. Naar
aanleiding van het onderzoek is
donderdag 23 februari een 49-jarige man aangehouden. Zijn betrokkenheid wordt nu onderzocht.

Inbraak verijdeld

Subsidie voor twee bijzondere projecten

Gemeente ondersteunt mantelzorgers
en kinderen van dementiepatiënten
Aalsmeer - Dementie is een groeiend probleem in Nederland en dus
ook in Aalsmeer. Voor mantelzorgers en kinderen van een dementiepatiënt kan de zorg erg zwaar zijn.
De gemeente Aalsmeer subsidieert
daarom twee projecten van Zorgcentrum Aalsmeer om hen daarbij te ondersteunen. Wethouder Ad
Verburg: “Het is zo belangrijk voor
direct betrokkenen om zich gesteund te voelen. Zo kunnen zij de
situatie veel beter aan.” In Aalsmeer
wonen ruim 400 mensen met een
vorm van dementie. Omdat de bevolking vergrijst en mensen steeds
ouder worden, zal dat aantal de komende jaren alleen maar toenemen.
Voor mensen met (beginnende) dementie is Zorgcentrum Aelsmeer in
2007 begonnen met een ontmoetingsgroep, waar inmiddels zo’n vijftig mensen gebruik van maken. De
Ontmoetingsgroep Aalsmeer biedt
twee tot vier dagen per week ondersteuning aan mensen met dementie,
waarbij zij een dagprogramma krijgen met onder andere spel, bewegingstherapie en geheugentraining.
Zorgen delen
“Maar, alleen mensen met dementie
begeleiden is niet voldoende”, zegt
Ellen Millenaar, coördinator van de
ontmoetingsgroep. “Er moet ook
aandacht zijn voor de mantelzorgers
en kinderen van dementiepatiënten.
Zorgen voor iemand met dementie is een zware taak en mantelzorgers lopen grote kans overbelast te
raken. Het is heel belangrijk dat zij
weten waar zij met hun vragen naar
toe kunnen, dat zij handvatten krijgen over hoe je ’t beste met een dementiepatiënt kunt omgaan en dat
zij een plek hebben waar zij hun ervaringen kunnen delen.” Zorgcentrum Aelsmeer is daarom in 2010
begonnen met gespreksgroepen
voor lotgenoten.
Mantelzorger Annie van Voorn
maakte daar het afgelopen jaar
dankbaar gebruik van. Annie: “In
het begin vond ik de ziekte van mijn
man heel moeilijk te aanvaarden. En
veel mensen in je omgeving heb-

ben geen idee hoe zwaar het is. In
de gespreksgroep voor lotgenoten
kun je je verhaal kwijt, je hoeft voor
niemand iets op te houden. Iedereen zit in hetzelfde schuitje, ik heb
daar heel veel steun aan.” Mantelzorger Ton van Houten herkent haar
verhaal: “Mensen denken: ach, dat
doe je wel. Maar eigenlijk zouden ze
eens een dag mee moeten meelopen om te ondervinden hoe zwaar
het is.” Coördinator Ellen vult aan:
“We geven mensen ook informatie
over de mogelijkheden die er zijn als
de dementie verslechtert. Dat geeft
wat meer vertrouwen voor de toekomst.”
Ook steun voor kinderen
Daarnaast is het Zorgcentrum gestart met het organiseren van gespreksbijeenkomsten voor kinderen van mensen met dementie. De
kinderen van Annie van Voorn hebben hieraan deelgenomen. Annie:
“Ik ben heel blij dat mijn kinderen
nu beter weten wat het betekent om
voor iemand te zorgen die dementie
heeft. Daar kan ik nu beter met mijn
kinderen over praten.” Mantelzorger Ton: “Je bent toch bang om ze te
belasten.” Volgens coördinator Ellen
is de kennis over het onderwerp bij
kinderen van een dementiepatiënt
vaak matig. “We horen vaak van
mantelzorgers: mijn kind begrijpt
het niet. Ook merken we vaak dat
kinderen niet weten hoe ze hun gezonde ouder moeten ondersteunen.
Ze hebben zelf vaak hun handen vol
aan werk, kinderen en het huishouden en weten niet hoe ze dit er ook
nog bij moeten doen. Ik zeg daarom altijd: probeer in contact te blijven, praat erover, dat heeft de gezonde ouder nodig. Zo voorkom je
dat de mantelzorger zich in de steek
gelaten voelt. Ook kijken we samen
op welke manier ze tot steun kunnen zijn, zonder dat ze daar zelf aan
onderdoor gaan.”
Subsidie gemeente
De gemeente Aalsmeer heeft onlangs besloten deze twee bijzondere projecten voor twee jaar te sub-

Niet-pluis gevoel
Zo zou Ellen in de nabije toekomst
ook graag meer aandacht geven
aan vroegsignalering van dementie. “Vaak hebben mensen zelf of
hun partners al een ‘niet-pluis gevoel’, maar kan door medici nog niet
officieel dementie worden gediagnosticeerd. Dan kom je officieel niet
voor hulp in aanmerking. Maar hier
wordt niemand geweigerd, ook niet
als je alleen maar twijfels hebt. Onze
deur staat voor iedereen open. We
willen dé plek zijn voor iedereen die
ondersteuning nodig heeft of vragen heeft over dementie.” Wethouder Ad Verburg: “Ik ga me in ieder
geval sterk maken voor dit prachtige initiatief.”
Op vrijdag 16 maart van 10.00 tot
11.30 uur organiseert Zorgcentrum Aelsmeer samen met Steunpunt Mantelzorg een informatiebijeenkomst in gebouw Irene in de Kanaalstraat over wat de casemanager
dementie kan betekenen voor mantelzorgers en andere geïnteresseerden. Voor meer informatie en aanmelding kan contact opgenomen
worden met coördinator Ellen Millenaar via 06–22468574.

Marters actief!

de discussie hierover zijn er vanaf
21.00 uur drie stellingen, waarover
voor- en tegenstanders en bezoekers kunnen debatteren. Hiervoor
zijn vertegenwoordigers van de andere politieke partijen uitgenodigd.
Rust en reflectie
Fractievoorzitter Jaap Overbeek
van het CDA poneert een stelling over de noodzaak van voorgeschreven rust en reflectie. CDAbestuurslid Christiaan Keijzer benadert de 24-uurseconomie vanuit de zorg. CDA-raadslid en CDJA’er Robbert-Jan van Duijn neemt
het in het debat op met een voorstander van de winkelopenstelling.
De debatten worden afgerond met
een stemming, waarbij de bezoekers via stemkastjes kunnen aangeven wie de discussie heeft gewonnen. Na de drie stellingen en de debatten hierover is er een afrondende plenaire discussie. “Er leeft veel
in Aalsmeer en we willen graag ook
met vertegenwoordigers vanuit het
bedrijfsleven en met de burgers in
discussie”, aldus Verburg en Overbeek. Bij de vorige klankbordavond
die het CDA Aalsmeer en het CDJA
organiseerden was de belangstelling groot. Daarom is nu een grotere zaal afgehuurd in De Oude Veiling in de Marktstraat 19, waar iedere geïnteresseerde in de plaatselijke en landelijke politiek en de
Aalsmeerse economie op 7 maart
vanaf 19.30 uur van harte welkom is.

sidiëren. Wethouder Ad Verburg:
“Ondersteuning van mantelzorgers en kinderen van dementiepatiënten is heel belangrijk. Zo voelen ze zich minder belast en kunnen
ze de zorg beter volhouden. Omdat
Aalsmeer vergrijst, zal deze problematiek alleen maar toenemen. Voor
ons als gemeente is het belangrijk
om hierop in te spelen, want wij nemen steeds meer taken over van de
rijksoverheid en provincie, waaronder ook de AWBZ. Ik zou daarom
deze subsidie graag structureel maken.” Coördinator Ellen is heel blij
met de subsidie. “We willen graag
zoveel mogelijk mensen ondersteunen door een soort centraal loket te zijn voor mensen met dementie, mantelzorgers en professionals.
Ook willen we nog meer professionals en instellingen hierbij betrekken, zodat we meer en betere zorg
kunnen leveren.”

Gevonden bouwtekeningen van
watertoren voor wethouder
Aalsmeer - Op 22 februari hebben
de heer Van Marsbergen en mevrouw Elferink originele bouwtekeningen van de watertoren overhandigd aan wethouder Gertjan van der
Hoeven van de gemeente. De tekeningen zijn gevonden in een pand
in Amsterdam dat momenteel wordt
gerenoveerd. Een vriend van de
heer van Marsbergen en mevrouw
Elferink , Dick van Veen, is hierbij
aanwezig geweest. Bij deze renovatiewerkzaamheden kwam een oude
bruine koker te voorschijn. In eerste

instantie was de koker al bij het afval gegooid maar de heer van Veen
nam toch even de moeite om in de
koker te kijken en hier zaten de tekeningen van de watertoren van
Aalsmeer in. De koker bevatte overigens ook tekeningen van de watertoren van Groningen die eveneens door architect Sangster is ontworpen. Onduidelijk is nog van wie
de tekeningen zijn geweest en hoe
ze in Amsterdam terecht zijn gekomen. Vorige week woensdag brachten de heer van Marsbergen en

Aalsmeer - In de wijk De Boomgaard in Oosteinde hebben ouders
slechts nieuws moeten brengen aan
hun kinderen over de konijntjes in
de tuin. Sinds enige tijd zijn marters actief en deze killers zijn agressief en gaan tot het uiterste om hun
buit te pakken te krijgen. Naast dode dieren, hebben dierenartsen al
een groot aantal konijnen met verwondingen behandeld.
Aangeraden wordt om de buitenren
van een goed hangslot te voorzien
(marters zijn slim en weten haakjes
open te peuteren) en een extra laag
gaas rond de ‘woning’ van de konijnen te maken. Wie ruimte binnen
heeft, kan de diertjes beter voorlopig in huis nemen!
mevrouw Elferink de tekeningen
naar het gemeentehuis waar ze in
ontvangst werden genomen door
wethouder Gertjan van der Hoeven.
Wethouder Van der Hoeven: “Ik ben
blij verrast met deze tekeningen van
de watertoren en wil mevrouw Elferink en de heer van Marsbergen van
harte bedanken. We zullen de tekeningen een mooie plek geven in het
Noord Hollands Archief in Haarlem.”
Uiteraard worden de tekeningen
ook gedigitaliseerd.
Mocht u de tekeningen willen bekijken, dan kunt u ze downloaden via
de website van de gemeente en wel:
www.aalsmeer.nl.

Aalsmeer - Op zaterdag 25 februari rond kwart voor tien in de avond
heeft een drietal mannen geprobeerd in te breken in een woning
aan de Oosteinderweg. De schuifdeur van het huis hadden zij reeds
geopend. De buurvrouw zag de jongens en begon te roepen. Hierop
kozen de mannen, alle drie in het
zwart gekleed, het hazenpad. Dankzij alertheid van de buurvrouw is de
woninginbraak verijdeld. De politie trof geen overhoop gehaald huis
aan, maar slechts een op een kier
staande schuifdeur. Agenten hebben nog gezocht naar de daders,
maar die zijn niet meer gevonden.

Vernielingen
aan auto’s

Aalsmeer - Rond half zes in de
ochtend van zondag 26 februari hebben twee jongens van 17 jaar
uit Aalsmeer aan zeker zeven auto’s in het Rozenhof schade toegebracht. Er zijn twee voorruiten ingetrapt, diverse ruitenwissers afgebroken en er is over auto’s heen gelopen. Bewoners wisten de daders te
overmeesteren en hebben de vandalen overgedragen aan de politie. De twee hebben de vernielingen
bekend. Ze hebben aangegeven deze onder invloed van alcohol toegebracht te hebben. De schade gaat
verhaald worden.

Huis overhoop
na inbraak

Aalsmeer - Op zondag 26 februari is tussen kwart voor en kwart over
elf in de ochtend ingebroken in een
woning aan de Zwarteweg. Om binnen te komen hadden de dieven
met een koevoet de achterdeur geforceerd. Tijdens de inbraak lag de
zoon des huizes boven te slapen. Hij
hoorde gerommel en is poolshoogte gaan nemen. De inbrekers zijn
er snel vandoor gegaan. De jongen
ontdekte dat de hele benedenverdieping overhoop was gehaald. Alle laden en kasten waren doorzocht.
Vooralsnog worden geen goederen
vermist.

100 Euro weg!

Aalsmeer - Tussen woensdag 22
en donderdag 23 februari is een bewoner van het Molenpad 100 euro
kwijtgeraakt. Het geld is ontvreemd
uit een portemonnee. De dief is onbekend. Er zijn geen braaksporen
aangetroffen.

Hennepstekjes
in bestelbus

Aalsmeer - Op dinsdag 22 februari om half negen in de ochtend
heeft de politie op de Aalsmeerderweg een bestelbus tot stoppen
gemaand. Via de douane was het
verzoek binnen gekomen de auto
in beslag te nemen. Agenten troffen echter een andere bestuurder
aan. Deze 60-jarige man uit Lijnden
bleek een bijzondere en strafbare
buit te vervoeren. In dozen werden
in totaal 660 hennepstekjes aangetroffen. De planten zijn in beslag genomen en vernield. Tegen de man is
dubbel proces verbaal opgemaakt.
De 60-jarige bleek namelijk ook nog
gezocht te worden voor overtreding
van de Opiumwet door de politie
Kennemerland.

Voorruit stuk
na bedreiging
Aalsmeer - Op zaterdag 25 februari rond negen uur in de avond heeft
de politie een 28-jarige in Aalsmeer
verblijvende man aangehouden wegens bedreiging en vernieling. De
man verkeerde onder invloed van
alcohol en was een horecagelegenheid in de Ophelialaan uitgezet. Hij
bedreigde de eigenaar en uitte zijn
misnoegen door een voorruit in te
slaan. De politie is gealarmeerd en
heeft de 28-jarige meegenomen.
Zondagavond is de man weer heengezonden.
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Schermer Daniël Giacon (11)
laat Duitsers in tranen achter

Jeugdhandbalnieuws

Strijdlustig A1 wint met
25-30 van Volendam
Aalsmeer - Zondag 26 februari
konden de jongens A1 van FIQAS
Aalsmeer uitslapen, want ze hoefden pas om 14.50 uur uit bij Volendam te spelen. En dát de jongens
uitgeslapen waren bleek al gauw
in hun spel. De concentratie was er
vanaf de eerste minuut hoewel het
in het begin wel zoeken was naar
elkaar doordat de ploeg versterking had van Gert en Lars. Maar nadat het eerst doelpunt eenmaal gescoord was, ging het aardig lopen.
De hele eerste helft ging gelijk op.
Zo gingen de ploegen rusten bij een
12-12 stand. Het sinaasappeltje in
de rust bleek weer zijn werk gedaan
te hebben, want binnen een paar
minuten liepen de jongens zes doelpunten uit op Volendam. Het bleef
een mooi gevecht met de eindstand 25-30 voor Aalsmeer. Volgen-

de week ontvangt de A1 Houten om
10.35 uur in de eigen Bloemhof!
Dames A1 kampioen?
De dames A1 van FIQAS spelen
zondag 4 maart een zéér belangrijke wedstrijd in de Jeugddivisie. Om
9.30 uur staan ze tegenover de dames van NEA uit Ouderkerk en dan
kán de strijd om het kampioenschap
beslist worden. De Aalsmeerse meiden hebben namelijk één punt nodig om kampioen van de Jeugddivisie te worden en rechtstreeks te
promoveren naar de hoogste junioren klasse Topklasse. Dat zou een
geweldige prestatie zijn. Om dat bereiken kúnnen de dames natuurlijk
alle steun gebruiken die ze krijgen
kunnen, dus kom zondag naar de
Bloemhof en moedig hen aan: mis
het niet!

Veel talent op Graankorrel
Kudelstaart - Afgelopen donderdag stond de jaarlijks terugkerende talentenshow op basisschool de
Graankorrel op het programma. De
kinderen hadden er twee weken
lang naar uitgekeken en hard geoefend. De show werd gepresenteerd door Karin Cocktail, die samen met juryleden Zoë Zonnebril, Hannie Hoelahoep en Pia Party
overgevlogen waren uit het warme
Hawaï. En wat was er weer veel talent! Behalve zang en dans was er
ook breakdance en werden er mu-

ziekinstrumenten bespeeld. Omdat
de show wat uitliep, konden ouders
om 15.15 uur ook nog even meegenieten van de laatste optredens
en de gezellige sfeer. Het was voor
de jury heel moeilijk om te bepalen
naar wie de mooie bekers gingen.
Uiteindelijk ging de derde prijs naar
Faye, Melissa, Claire en de tweede
prijs naar Eva en Jade. Sanne, Sarah, Solenn, Lisa, Joëlle en Lisanne eindigden op de eerste plaats en
gingen er vandoor met de grootste
beker.

Aalsmeer - Afgelopen weekend
vond er in het Duitse Mülheim een
groot floret schermtoernooi voor de
jeugd plaats. De 11-jarige Daniel Giacon van Schermcentrum Amsterdam (SCA) was in zijn categorie, jongens uit geboortejaar 2000,
de enige niet-Duitse schermer. In
een veld van 25 jongens verloor de
Aalsmeerder in de poulefase één
van de acht partijen en stond daarmee derde op het tableau. Daarna
werd er geëlimineerd met een zogenaamde hoffnungslauf. Daarin kunnen de schermers zich terugvechten in het toernooi. Voor Daniël was
dit echter niet nodig, hij won de eliminatiepartijen met 8-1 en 8-4 en
plaatste zich daarmee direct bij de
laatste acht schermers. In de kwart-

finale kwam hij de jongen weer tegen die hij met 8-4 had verslagen.
Deze begon al onzeker aan de partij
en bij een achterstand van 5-1 begon hij gefrustreerd naar zijn coach
te gebaren. Daniël hield het hoofd
koel en wist een geweldige 8-1 score neer te zetten. Vervolgens wierp
zijn tegenstander zich huilend op de
grond. Ook de halve finale won Daniël met 8-1. In de finale versloeg hij
de nummer één van Nordrhein met
8-4. Deze betrad met vochtige ogen
het podium voor de prijsuitreiking.
Daniël heeft het toernooi zeer goed
geschermd en zich ook erg sportief
gedragen richting tegenstanders en
scheidsrechters. Na een lange dag
kon hij weer een bokaal aan zijn
verzameling toevoegen.

Expositie in het Oude Raadhuis

De Hoeksteen ‘in China’
Aalsmeer - Al meer dan 150 kinderen van verschillende basisscholen
in Aalsmeer en Kudelstaart hebben
een educatief bezoek gebracht aan
de China tentoonstelling in het Oude Raadhuis. Vorige week hebben
leerlingen uit groep 7 van De Hoeksteen de betekenis van traditionele kleding en kunstwerken uit China ontdekt. Een verslag van Jasmin,
Chiandra, Mahsoem en Edward:
“Vandaag 22 februari ging groep 7b
naar het Oude Raadhuis, We gingen
eerst naar Annefie luisteren en een
kunst gesprek voeren. Ik mocht een
mooie hoed dragen (Mahsoem).
Daarna leerden we over de betekenis van de schilderijen. Een ervan
was heel groot. De prijs was ook
heel groot: 1650 euro. Er is ook een
kinderkunstzolder met kunstwer-

ken van kinderen uit Nederland en
andere landen. Als laatste gingen
we een Chinese schoenzool tekenen. En toen gingen we terug naar
School. We willen heel graag dat het
mooie museum blijft in ons dorp, ze
hebben elke twee maanden een ander thema.”
Tot en met 11 maart
Een aanrader de expositie ‘De verborgen pracht van China’ met hoeden, muiltjes en andere voorwerpen
en foto’s, tekeningen en etsen van
Ma Hui. Nog tot en met zondag 11
maart te bezoeken in de gemeentelijke expositeruimte in de Dorpsstraat in het centrum. De deur staat
iedere donderdag tot en met zondag
tussen 14.00 en 17.00 uur open voor
bezoekers.

Voorstelling ‘Meer dan Beer’
in Poppentheater Amstelveen
Van links naar rechts: Yvanka, Rachel en Selina.

Goede start wedstrijdseizoen
voor twirlsters SV Omnia
Aalsmeer - Op zaterdag 25 februari zijn Rachel Vianen, Yvanka Wulving, Selina Kok en trainster Maaike de Langen naar Krommenie afgereisd. In het Trias Sportcentrum
namen zij deel aan de majorette- en
twirlwedstrijd georganiseerd door
The Dynamics. Rachel debuteerde
in de leeftijdscategorie juvenile. Zij
mocht de wedstrijd openen en ondanks deze extra spanning liet zij
een mooi 1-baton optreden zien. De
jury beloonde haar met 63,4 punten goed voor de derde plaats. Voor
Selina was het de tweede wedstrijd
van dit seizoen. Ze liet in de preteen
categorie goede routines zien bij
de onderdelen 1-baton ,2-baton
en rhythmic twirl. Zij werd bij alle onderdelen eerste met 77,3 , 75,8
en 75,9 punten. Bij het onderdeel

rhythmic dance twirl namen Rachel
en Yvanka het tegen elkaar op in de
juvenile beginner categorie. Rachel
mocht als eerste haar nieuwe routine op het nummer ‘Show off’ laten
zien. Ze wist een boeiend optreden
neer te zetten. Daarna was Yvanka
aan de beurt. Ze straalde van oor tot
oor ook al lukte niet alles. Ze wist
haar dance op muziek uit de Lion
King goed uit te beelden. Tijdens de
prijsuitreiking zaten de meisjes gespannen te wachten. Yvanka is eerste geworden met 65,2 punten, direct gevolgd door Rachel met 65,1
punten, goed voor de tweede plaats.
Op 11 maart staat de volgende wedstrijd in de agenda. Dan reizen een
aantal solisten en duo’s af naar
Utrecht. De volledige uitslagen zijn
te vinden op www.svomnia.nl.

Amstelveen - Tal en Thee speelt op
zondag 4 maart om 14.30 uur voor
iedereen vanaf 4 jaar de voorstelling
‘ Meer dan Beer’. Beer kijkt naar de
wereld met al zijn wonderen. De wereld vertelt over een cowboy en een
mooi meisje, over een ridder en een
draak, een prinses, over de zon en
de maan, de lucht, de aarde. Mooie
beelden, poppen, schimmenspel en
muziek staan centraal in een prachtig decor. Zonder woorden, omdat
beelden alles zeggen. Kruip dicht te-

gen elkaar aan geniet en laat u verwonderen! De voorstelling begint om
14.30 uur en de toegang bedraagt
8,50 euro per persoon. Telefonisch
reserveren kan op donderdag, vrijdag, zaterdag en zondag van 10.00
tot 14.00 uur via 020-6450439 of via
www.amstelveenspoppentheater.nl.

Kindermatinee
in Bacchus
Aalsmeer - Zoals elke schoolvakantie heeft Bacchus op vrijdagmiddag weer een kindermatinee. Aanstaande vrijdag 2 maart zal er een
Amerikaanse animatie film gedraaid
worden, gebaseerd op een bekende
Belgische strip. Kinderen uitsluitend
onder begeleiding! Cultureel café
Bacchus in de Gerberastraat is open
vanaf 13.00 uur. Aanvang voorstelling 13.30 uur. De entree bedraagt
voor volwassenen 3,50 euro, kinderen betalen 1 euro toegang.

Immanuel naar dansvoorstelling

Jozefschool viert Carnaval

Rijsenhout - Met vrolijke gezichten
verlieten de leerlingen van de groepen 4, 5 en 6 op dinsdagmiddag de
school om naar Hoofddorp te gaan.
Want, wat is er nou leuker: Een middag in je eigen lokaal of kijken naar
een dansvoorstelling in Pier K? Om
13.30 uur werden de ongeveer 100
leerlingen verwacht in de theaterzaal. Het dansgezelschap De Stilte uit Breda danste voor de kinderen een uur lang zonder een woord

Aalsmeer - Op woensdag 15 februari was het tijd voor wat volgens veel
kinderen en leerkrachten het mooiste feest van het schooljaar is: Carnaval! Het geheim van dit succes
schuilt in het altijd weer super spannende spookhuis, het levensechte
casino, de stormbaan, de karaokeset en de vele, vele andere spelletjes die verspreid over de school te
doen waren. Wel meer dan 50! En

te zeggen. Het dansen werd ondersteund door mooie muziek en een
prachtige lichtshow. De voorstelling
ging over Alice in wonderland, een
meisje dat in haar droomwereld van
alles beleeft.
Tijdens de voorstelling hoorde je
soms een enorm lachsalvo. Kinderen stonden op van hun stoelen om
maar niets te hoeven missen. Het
was een geweldig leuke middag.

Percussie op OBS Kudelstaart
Kudelstaart - Zo rond carnaval
wordt er op de OBS Kudelstaart altijd iets feestelijks georganiseerd op
cultureel gebied. De ene keer is dat
een dansdag, de andere keer theater, en dan weer muziek. Dit keer
stond de dag in het teken van percussie. De hele dag waren er workshops en hoorde je overal de Braziliaanse samba klinken. Er waren werkelijk honderden instrumenten be-

schikbaar. De kinderen ontdekten
dat het vasthouden van een ritme
niet eens zo erg gemakkelijk is. En
’s middags vertoonden zij hun kunsten aan de ouders.
Verrassend dat ook enkele moeders uitgenodigd werden om mee
te spelen en dat deden ze maar al
te graag! Het werd uiteindelijk een
feestje. Het leek wel echt carnaval
op de OBS Kudelstaart.

vergeet vooral ook niet de vers gebakken oliebollen, bereid door een
echte bakker.
Maar het allermooiste van deze
dag waren natuurlijk de verkleedde en geschminkte leerlingen, leerkrachten en hulpouders. Wat had
iedereen er weer een werk van gemaakt! Kortom, volgend jaar weer
een groots Carnavalsfeest, maar eigenlijk het liefst volgende week al…
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Spetterende benefietavond 10 maart

Wedstrijden Veldvoetbal

Acties voor weekaatje van
RKAV hartverwarmend
Aalsmeer - Nadat in de oudejaarsnacht de tribune bij RKAV afbrandde en duidelijk werd, dat de
schade vooral het weekaatje betrof, kwamen er vele spontane acties op gang. Het is onmogelijk alle mensen, bedrijven of verenigingen die zich ingezet hebben te noemen. De staf van het weekaatje is
in ieder geval heel blij met ondersteuning op welke wijze dan ook.
De organisatie is op de goede weg
en alle vrijwilligers van RKAV en het
weekaatje geloven er heilig in: Het
weekaatje gaat door! De ondersteuning van zoveel mensen en instellingen is een enorme stimulans om de
kinderen weer een prachtig pinksterweekend te bezorgen! Op zaterdag 10 maart wordt een spetterende benefietavond georganiseerd.
Meer informatie hierover bij Brenda

Schenkius via 06-29290398, Mariska de Vries via 06-22398879 of via
de website van RKAV. Er zijn nog
enkele kaarten te koop, maar er is
een limiet: op is op. Verder worden
op 14 en 15 april diverse festiviteiten georganiseerd met als doel geld
in te zamelen voor het weekaatje.
Dan hoopt de organisatie bekend
te maken wat alle acties opgeleverd
hebben. De staf van het weekaatje dankt alle mensen voor de ondersteuning. Misschien nog iets te
vroeg, want er is nog niet voldoende geld binnen om nieuwe speelattributen aan te kopen.
Wilt U een bijdrage leveren? Neem
dan contact op met de tribunecommissie: Henry Egberts, tel. 0651708516. Het bankrekeningnummer van RKAV waarop gestort kan
worden is 1664.55.520.

Lange Afstand Circuit: Mooie
tijden Oceanus zwemmers
Aalsmeer - Hoewel niet iedereen
het leuk vind om lange(re) afstanden te zwemmen, zijn ze van groot
belang voor de zwemmers. En dus
doet Oceanus ieder jaar weer mee
aan de LAC, meestal in Zaandam.
Deze keer waren het de langste afstanden van het circuit, oplopend
van 200 meter wisselslag tot 2000
meter vrijeslag. Voor velen was het
de eerste keer dat ze een bepaalde
lange afstand zwommen, dus was
het ook wel spannend. De jongste
zwemmertjes (8-10 jaar) begonnen
met 200 meter wisselslag. Dat deden ze allemaal keurig en zonder
diskwalificaties. Klasse! Jane Sommeling was hierbij de snelste. De
11-jarige meisjes hadden dit programmanummer al vaker gezwommen, maar zwommen nu allemaal
sneller dan ervoor. Hier was Lulu-May Verbeek de snelste. Bij de
400 wissel dames debuteerde Fabienne Vork met een opvallend snelle tijd (5.49.86). Voor Luca Ebbinge
was er een dik persoonlijk record.
De jongens bleven op dit nummer
dicht in de buurt van hun persoonlijke record. Finn Vos debuteerde
met een mooie tijd op de 400 meter vrijeslag. De 11/12 jarige meisjes deden de dubbele afstand, met
dikke persoonlijke records voor Lianne Bouwmeester en Giulia Corsi en het debuut van Lulu-May Verbeek en Isaa Ebbinge. Voor Michelle Meulenbroek was de afstand nog
iets langer: 1500 meter en ook voor
haar een dik persoonlijk record.
Bart Sommeling maakte het helemaal bont. Eerst een persoonlijk record op de 400 wissel en daarna
nog 70 seconden van zijn 1500 meter tijd afzwemmen! Voor Olaf van
der Zwaard was er een persoonlijk record van 50 seconden. Dan de

langste afstand: 2 kilometer vrijeslag. Chantal en Tamara Grove hadden vorig jaar meegedaan aan het
NK 5 kilometer waarvoor je je alleen via deze 2 kilometer wedstrijd
kunt plaatsen. Dat was nu dus ook
de opzet. Ook Vincent Moolhuijsen
en Jeffrey Reijnders azen op dit NK.
Een limiet is er echter niet, de snelsten van het land in de periode 9
januari tot en met 11 maart plaatsen zich. Het is dus even afwachten, maar de prestaties waren er
niet minder om. Chantal verbeterde zich met een halve minuut, Tamara ging dit keer iets minder snel.
Vincent won deze wedstrijd en weet
zich vrijwel zeker geplaatst, Jeffrey
was ruim sneller dan in zijn eerdere wedstrijd een paar weken terug
ondanks een trainingskamp voorafgaand aan de wedstrijd. In hun
spoor zwommen ook Marit Plat, Suzanne Brons, Martijn de Mercado
(-70 seconden!), Menno Koolhaas
en Martijn van der Zwaard een prima 2000 meter.

AALSMEER
Overbos 1 – Aalsmeer 1
Aalsmeer 2 – DVVA 2
Aalsmeer 3 – Loosdrecht 2
Aalsmeer 4 – Tos Actief 2
Abcoude 3 - Aalsmeer 5
Buitenveldert 5 - Aalsmeer 6
AmstelveenVet1-Aalsm/RKAV Vet.1

Het eerste Aalsmeers Schaakkampioenschap.

Ad van den Berg wint
schaakkampioenschap
Aalsmeer - Afgelopen zaterdag 25 februari werd in Het Stommeerkwartier aan de Baccarastraat
in Aalsmeer het eerste Aalsmeerse schaakkampioenschap gehouden en dat was ondanks de matige
opkomst toch een succes. De opzet
om de leden en oud-leden van de
drie Aalsmeerse schaakverenigingen weer eens bij elkaar te brengen werd als zeer gezellig ervaren door de 18 aanwezige schakers
van Schaakclub Aalsmeer en A.A.S
die met gelijke getale waren opgekomen. Van het Kalende Pionnetje was helaas maar één, maar niet
de minste schaker: Fred Buskermolen. Onder de deskundige leiding
van wedstrijdleider en A.A.S.-speler Henk van Leeuwen die samen
het toernooi organiseerde met SCAspeler Tom van der Zee werd er op
het scherpst van de snede gestreden om de eerste echte Aalsmeerse schaaktitel te bemachtigen. Gezien de indeling in drie groepen
naar Elo-rating zou dit in ieder geval een AAS-lid gaan worden want
de hoogste groep bestond uit lou-

ter AAS-leden. Ad van den Berg is
kampioen geworden, gevolgd door
Peter Poncin en Willem Moene op
de derde plaats. In groep twee, behalve Fred Buskermolen van ‘t Kalende Pionnetje, louter Schaakclub
Aalsmeer-leden die in Jan Bosman
een sterke winnaar opleverde gevolgd door ‘good old’ Arie Spaargaren met een gelijk aantal punten. Gezien het onderlinge resultaat
mocht hij zich tweede noemen. Derde in deze groep werd Jan van Willigen.
In de onderste regionen allemaal
SCA-leden met het enige oud-lid
Willem Alderden. Hier een sterke
Clemens Koster die alle 5 de partijen in winst wist om te buigen, met
Thierry Siecker op de tweede en
Rob van Haaften op de derde plaats.
De organisatie hoopt dat er volgend jaar meer deelnemers zullen
zijn om ook in de onderlinge groepen wat meer spreiding te krijgen
van de drie schaakclubs. Ze hebben
zaterdag getoond op een leuke manier iets gemeenschappelijks te delen, namelijk schaken.

Activiteiten bij BV Oostend
Aalsmeer - Op maandag 5 maart organiseert buurtvereniging Oostend
een speelavond, op woensdag 8 maart
wordt vanaf 14.00 uur de ouderensoos
gehouden en ’s avonds staat de sjoelcompetitie op het programma. Alle activiteiten vinden plaats in gebouw het
Middelpunt in de Wilhelminastraat. Zowel de speelavond als het sjoelen beginnen om 20.00 uur. De zaal is een half

uur voor aanvang open. Het koppelklaverjassen op 20 februari is gewonnen
door Grada Groenedijk en Cees Joore
met 5174 punten, bij het kaarten tijdens
de ouderensoos was mevrouw Achtersloot met 5483 punten de beste en
groepswinnaars tijdens het sjoelen op
23 februari zijn Tiny van der Maden, Lida de Nooij, Henk van der Stroom, Kees
Kooyman en Tini van de Merbel.

RKDES boekt belangrijke
overwinning op Zwanenburg

Bart Sommeling, persoonlijk record.

Sneeuwschuiver boven water
Aalsmeer - Nu het ijs weer uit de sloot is, kon de sneeuwschuiver van IJsclub Aalsmeer-Oost boven water gehaald worden.Tijdens het sneeuwvrij maken van de ijsbaan aan de Mr. Jac. Takkade ging er een bestuurslid met machine en al door het ijs. Het ijs onder de sneeuw bleek maar 5 centimeter dik
te zijn! Met een toegestoken handschuiver kon de ongelukkige er snel uitgetrokken worden. Echter de machine lag in de bagger. Afgelopen donderdag is
de schuifmachine boven water gehaald en direct daarna uit elkaar gehaald. ’s
Middags liep de machine weer als een zonnetje!

Klaverjassen bij
Oude Spoorbaan

Klaverjassen in
het Middelpunt

Aalsmeer - Op donderdag 8 maart
komen de klaverjassers van buurtvereniging De Oude Spoorbaan
weer bijeen voor een gezellige
speelavond. Er wordt gekaart in gebouw ‘t Anker aan de Oosteinderweg 273a vanaf 19.30 uur.

Aalsmeer - Vanavond, donderdag
1 maart, wordt in Het Middelpunt
in de Wilhelminastraat voor liefhebbers een klaverjasavond gehouden.
Om 19.30 uur staan koffie en thee
klaar. Vanaf 20.00 uur worden de
kaarten verdeeld. Iedereen is welkom. Het klaverjassen op 16 februari is gewonnen door Henk en Joke
van der Stroom, elk met 5555 punten. Op drie is Jan de Nooij geëindigd met 5274 punten en op vier
mevrouw van Bemmelen met 5166
punten.

Wie weet Martin van Wieringen te
verslaan, die vorige keer liefst 7258
punten bij elkaar kaartte? Op twee
is Joop van Oostwaard geëindigd
met 7247 punten en op drie Jopie
Boer met 6873 punten.

Zaterdag 3 maart

Kudelstaart - Voor RKDES stond
de belangrijke wedstrijd tegen Zwanenburg op het programma. De belangen zijn groot, na een lange winterstop is het altijd maar de vraag
hoe het team er voorstaat. En aansluiting houden met koploper AGB
en de tweede plaats is de opdracht
voor de Kudelstaarters. In Zwanenburg won RKDES verdiend met 1-2.
Het ging niet vanzelf, het team van
interim coach Jan Prevoo, begon de
wedstrijd uiterst moeizaam en ongeconcentreerd. Dat gaf Zwanenburg
de gelegenheid om in de 6e minuut
al op voorsprong te komen. Een vrije
trap werd door de verdediging van
RKDES verkeerd beoordeeld en een
Zwanenburg aanvaller kon vrij inkoppen, 1-0. Het duurde tot de 15e
minuut voordat RKDES alle schroom
van zich af schudde en een offensief begon. Zwanenburg werd met
de rug tegen de muur gezet en het
was een wonder dat het een voorsprong behield. Uit corners in de 18e
en 19e minuut kregen de aanvallers
van RKDES een aantal mogelijkheden, maar tot vijfmaal toe werd de
bal van de lijn gehaald. In de 25e
minuut was het dan toch raak, een
corner van Edwin van Maris werd ingekopt door Sander Boshuizen, de
Zwanenburg keeper ranselde de bal
uit het doel. Maar de goed opgestelde Roy Endhoven bedacht zich niet
en van 20 meter schoot hij de bal in
de kruising, 1-1. Vervolgens kreeg
RKDES nog een aantal kansen,
vooral via Edwin van Maris. Pal voor
rust was het weer raak. Paul Verburg
mocht vanaf links vrij opkomen, hij
plaatste de bal fraai op Roald Pothuizen in het 16 meter gebied. De
sterke aanvaller van RKDES speelde
zich goed vrij en zette de bal goed
voor. Maarten van Putten gleed de
bal vervolgens in het doel. Door dit
doelpunt werd de ruststand op 1-2
bepaald. RKDES kwam niet goed uit
de kleedkamer voor de tweede helft.
Slordig balverlies bracht Zwanenburg in het eerste deel van de tweede helft in de wedstrijd. Het kreeg zo
waar een paar mogelijkheden, maar
ook nu was Wilbert Klijmij voor RKDES een betrouwbare sluitpost. Halverwege de tweede helft kregen de
Kudelstaarters wel weer meer vat
op het spel en kwamen er weer wat
kleine kansen voor Steef Hoogwerff
Kroon en Edwin van Maris.
In de slotfase kreeg Marc Schut nog
een gele kaart voor duwen. Zwaar

gestraft en met gevolgen. Hij zal er
volgende week niet bij zijn. Maar
RKDES behaalde wel een zwaarbevochte 1-2 overwinning. Door dit
resultaat staat RKDES vaster op de
tweede plaats en houdt nog zicht op
koploper AGB, dat met 2-3 bij Sporting Martinus won. Aanstaande zondag 4 maart speelt RKDES uit tegen
en in Bloemendaal. De wedstrijd begint om 14.00 uur.

14.30 u
14.30 u
12.00 u
14.30 u
14.00 u
14.15 u
14.30 u

Dames

15.00 u

RKDES MC.1 – Geel Wit MC.1
Overbos MD.1 - RKDES MD.1
RKDES ME.1 – UNO ME.2

Dames
Baarn DA.1 - Aalsmeer DA.1

R.K.A.V.
AmstelveenVet1 -Aalsm/RKAV Vet.1 14.30 u

Meisjes
HBC MA.1 - RKAV MA.1

11.30 u

JONG AALSMEER UNITED
Junioren

Olympia/Haarlem A1 - J.A.United A1 12.30 u
Hertha A2 - J.A.United A2
12.45 u
DWS B2 - J.A.United B1
14.30 u
HBC B3 - J.A.United B2
14.45 u
J.A.United C1 – CSW C1
14.30 u
J.A.United C2 – Zwanenburg C2
12.30 u
Hoofddorp C8 - J.A.United C3
13.00 u
J.A.United C4 – Hoofddorp C9
14.30 u

Pupillen
J.A.United D2 – NFC/Brommer D1
Hoofddorp D11 - J.A.United D5
AFC E8 - J.A.United E1
GeuzenM’meer E1 - J.A.United E2
UNO E4 - J.A.United E4
Pancratius E7 - J.A.United E5
J.A.United E6 – UNO E3
J.A.United E7 – SDZ E9
J.A.United E8 – Alliance’22 E6
J.A.United E9 – NFC/Brommer E3
J.A.United E10 – HBC E9
J.A.United F1 – Sp.Martinus F1
J.A.United F2 – Swift F3
J.A.United F3 – RKDES F2
Tos Actief F1 - J.A.United F4
J.A.United F7G – TOG F4
Arsenal F3 - J.A.United F10
J.A.United F11 – SDZ F12M

11.15 u
12.15 u
10.30 u
10.00 u
10.00 u
10.15 u
9.30 u
11.00 u
9.30 u
9.30 u
11.00 u
9.00 u
9.00 u
9.00 u
9.15 u
9.00 u
8.30 u
9.00 u

Meisjes
J.A.United MB.1 – Zandvoort MB.1 14.30 u
J.A.United MC.1 – SDZ MC.1
12.30 u
J.A.United MD.1 – Overbos MD.2 11.15 u
GeuzenM’meer ME.1 -J.A.United ME.110.00 u
J.A.United ME.2 – Kadoelen ME.4 11.00 u

R.K.D.E.S

Waterwijk DA.1 - RKDES DA.1
Altius DA.1 - RKDES DA.2

10.15 u
9.30 u
11.00 u
10.00 u
9.30 u
10.15 u
9.30 u
9.30 u
11.00 u
9.30 u
9.00 u
9.00 u
11.00 u
9.00 u
11.00 u

11.30 u
9.00 u
9.30 u
11.00 u

14.30 u
12.15 u

Meisjes
11.00 u
8.45 u
11.00 u

S.C.W
Roda’23 1 - SCW 1
SCW 2 – Ouderkerk 2
Waterwijk 2 - SCW 3
Swift 14 - SCW 4
SCW Vet.1 – Zuidoost United Vet.1
ABN AMRO Vet.1 - SCW Vet.2
SCW Vet.3 – H’lem/Kennemerland Vet.

14.30 u
12.00 u
12.00 u
17.00 u
15.00 u
14.30 u
14.30 u

Junioren
SCW A1 – Altius A1
SCW A2 – HVC A1
SCW C1 – Alliance’22 C3
SCW C2 – Hillegom C3

10.00 u
14.30 u
10.00 u
13.00 u

Pupillen
Bl.Wit.A’dam D2 - SCW D1
SCW D2 – VVC D7
Legm.vogels E6 - SCW E1
SCW E2 – Hoofddorp E8
SCW E3 – Ijburg AFC E6
SCW E4 – Sp.Martinus E10
Pancratius F2 - SCW F1
Arsenal F2 - SCW F2
SCW F3 – Legm.vogels F14
SCW F4 – JOS/Watergr.meer F4
De Meer F5 – SCW F5M

9.00 u
10.00 u
11.00 u
9.00 u
9.00 u
9.00 u
9.00 u
8.30 u
9.00 u
9.00 u
10.30 u

Meisjes
SCW MC.1 – Roda’23 MC.2
Castricum MD.1 - SCW MD.1

11.30 u
10.00 u

Zondag 4 maart
R.K.A.V.
RKAV 1 – De Meer 1
RKAV 2 – Nieuw West 2
RKAV 3 – Sp.Martinus 3
KDO 4 - RKAV 5
RKAV 6 – Middenmeer 4
RKAV 7 – Sp.Martinus 6

14.00 u
11.30 u
11.30 u
12.00 u
14.00 u
14.00 u

Dames
RKAV DA.1 – DSOV DA.1

Pupillen

HBC D1 - RKDES D1
RKDES D2 – RKAVIC D1
RKDES D3 – Hoofddorp D12
WV-HEDW E3 - RKDES E1
RKDES E2 – VVA/Spartaan E3
Swift E4 - RKDES E3
Arsenal E3 - RKDES E4
RKDES E6 – GeuzenM’meer E9
Vlug en Vaardig E3 - RKDES E7
RKDES E8 – KDO E5
Swift F2 - RKDES F1
J.A.United F3 - RKDES F2
RKDES F3 – Roda’23 F5
Volewijckers F2 - RKDES F4
RKDES F5 – Legm.vogels F9

DCG F6 - RKDES F6
Ouderkerk F7 - RKDES F7
RKDES F8 – Amstelveen F4
RKDES F9 – Amstelveen F7

11.30 u

R.K.D.E.S
Bloemendaal 1 - RKDES 1
RKDES 2 – Bloemendaal 2
RKDES 3 – NFC/Brommer 2
Kampong 7 - RKDES 4
RKDES 5 – SDZ 4
Ouderkerk 5 - RKDES 6

14.00 u
11.00 u
14.00 u
15.00 u
14.00 u
14.00 u

Junioren
Diemen A2 - RKDES A1
Buitenboys A2 - RKDES A2
WV-HEDW B1 - RKDES B1
GeuzenM’meer C2 - RKDES C1
Nw.Sloten C3 - RKDES C2
RKDES C3 – AFC C8

11.00 u
14.45 u
14.30 u
10.00 u
14.30 u
10.00u

Ad Verburg

Koppelkaarten
BV Hornmeer
Aalsmeer - Komende vrijdag 2
maart, is er weer koppelkaarten bij
buurtvereniging Hornmeer in het
buurthuis aan de Roerdomplaan 3.
Om 20.00 uur worden de kaarten
verdeeld. De zaal is open vanaf 19.30
uur, koffie en thee staan klaar. Het
klaverjassen afgelopen vrijdag was
van zeer hoog niveau en is gewonnen door Paul van Aalst met 5406
punten. Op twee Dirk Tromp met
5271 punten en op drie Paul Schouten met 5246 punten. De poedelprijs
én eervolle vermelding waren voor
Theo Nagtegaal met 3277 punten.

Veel prijzen op
kienavond
Kudelstaart - Volgende week
donderdagavond 8 maart organiseert de Supporters Vereniging Kudelstaart een speciale kienavond
in het Dorpshuis. Nog nooit eerder
in twee en veertig jaar kienen is er
een prijzentafel geweest als op deze avond. Veertig fantastische prijzen liggen te wachten op een nieuwe eigenaar. Wie het snelst zijn
kienblaadje vol heeft mag als eerste een keuze maken uit de vijf fantastische prijzen die in elke ronde te
winnen zijn. Na vier ronden komt er
een pauze om even te genieten van
een kopje koffie of een drankje. Als
de acht ronden gespeeld zijn, komt
de knaller van deze avond, een superprijs met een waarde van ongeveer 125 euro. Komt u ook gezellig kienen deze avond in het dorpshuis? Aanvang is 20.30 uur.

NK schaatsen voor junioren

Mats Stoltenborg kampioen!
Rijsenhout - Mats Stoltenborg is zaterdag 25 februari in Den Haag met
overmacht Nederlands kampioen bij
de junioren geworden. Daarmee blijft
deze marathontitel binnen ijsclub De
Blauwe Beugel nadat vorig jaar Bart
van der Vlugt de titel won, en waarin het aandeel van Mats destijds al
groot was. Daarom dik verdiend dit
jaar, maar dat was eigenlijk vorig jaar
al afgesproken met Mats. Het is namelijk zijn laatste jaar als junior, en
dus ook de laatste kans om deze titel nog te pakken. Maar dan moet je
het nog wel even doen. En dat deed
Mats. Op de vraag vooraf: “Wie is
jouw grootste tegenstander?” kwam
het antwoord: “Ik zelf!” Niets was
minder waar, want hij heeft het helemaal zelf gedaan. En met overmacht,
want in je eentje het hele peloton op
een ronde rijden doen er niet veel
na. En dat terwijl er maar 25 ronden
wordt gekoerst tijdens dit NK. Dat is
niets in vergelijking met de vele honderden ronden wedstrijden die Mats
dit seizoen al in zijn benen heeft zitten. Ook in de landelijke Eerste Divisie was hij de ‘rondjes-pak’ kampioen, dus die ervaring kwam in dit NK
Junioren goed van pas.
Bij het districtkampioenschap van

Aar en Amstel vielen er nog twee podiumplaatsen te noteren: Erik kramer werd tweede in zijn categorie
met de tijden 45.91 (500 meter) en
1.36.27 (1000 meter) en Duuk Vermeulen behaalde een derde plaats
met 47.63 (500 meter) en 1.38.73
(1000 meter). IJsclub De Blauwe
Beugel heeft een actieve website
boordevol (schaats) nieuws, uitslagen en algemene informatie over de
club en is te raadplegen via: www.
ijsclubdeblauwebeugel.nl.

Dartavond in
Middelpunt
Aalsmeer - Op dinsdag 6 maart staat
weer een gezellige dartavond in het
Middelpunt in de Wilhelminastraat op
het programma. De zaal is open vanaf
19.30 uur en de aanvang is 20.00 uur.
Dartliefhebbers zijn van harte welkom.
Er zijn dartpijlen aanwezigen voor degenen die eerst eens kennis willen
maken met deze sport. Het darten afgelopen dinsdag is gewonnen door
Tiny van den Maden, op twee Franklin
Dolk en op drie is Bas Dolk geëindigd.
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Handbal dames eerste divisie

Darten in Dorpshuis Kudelstaart

Kaarten bij de
Geluksvogels

FIQAS Aalsmeer laat punt Iedereen wint bij Poel’s Eye
liggen bij Bentelo
Aalsmeer - Dat de uitwedstrijd
bij Bentelo lastig zou worden, wisten de dames van FIQAS Aalsmeer
van tevoren. Toch startte FIQAS
Aalsmeer sterk en nam al snel een
4-0 voorsprong. Er werd als collectief gespeeld en alles liep goed.
Na een minuut of tien was de voorsprong nog steeds vier: 6-2, maar
toen kreeg de Aalsmeerse ploeg te
maken met een tijdstraf en liep Bentelo langzaam in. “Vanaf dat moment gingen we teveel individueel
en te weinig als team spelen én waren veel te gehaast”, vertelde trainer/coach Ruud v.d. Broeck na afloop. De doelpunten vielen vanaf dat moment dan ook om en om
en de ploegen gingen rusten bij een
minimale voorsprong voor de thuisploeg: 12-11. Na rust ging FIQAS
Aalsmeer opnieuw sterk van start.
De dames namen een voorsprong,
maar wisten nooit verder uit te lopen dan twee punten. Bovendien
werden er opnieuw de nodige tijd-

straffen uitgedeeld. Toch had FIQAS
Aalsmeer de winst voor het grijpen,
want vlak voor tijd stond het nog
19-20. Dat het uiteindelijk nog 2020 werd was dus wel zuur. Evengoed was men niet helemaal ontevreden met het ene punt. “Nu het
erop aan komt, krijgt de ploeg ook
met druk te maken en dat betekent
een andere manier van handballen.
Maar ik ben ervan overtuigd dat als
de dames als team spelen en de rust
bewaren, er niets aan de hand is.
Nu is er nog geen man overboord,
maar zaterdag 3 maart thuis tegen
D.O.S. mogen we geen fout maken.
Pas dan kunnen we met een veilige marge afreizen naar V&L,” aldus
Ruud v.d. Broeck.
Deze wedstrijd begint om 20.30 uur
in De Bloemhof aan de Hornweg.
En de Aalsmeerse dames kunnen
de steun van hun thuispubliek héél
goed gebruiken, dus kom ook zaterdag naar de Bloemhof en moedig de
ploeg aan!

Zondag Westeinderloop!
Aalsmeer - Aanstaande zondag 4
maart organiseert Atletiekvereniging Aalsmeer de jaarlijkse Westeinderloop. De hoofdafstand van
dit hardloopevenement is 10 kilometer. Het parcours gaat voor een
groot deel langs de Westeinderplassen. Ook kan er 5 kilometer gelopen
worden en voor de kids is er een 1
kilometer kidsrun. De start en finish

van alle afstanden is vanaf 11.00 uur
op de atletiekbaan aan de Sportlaan
43a.
Online Inschrijven kan nog tot en
met 1 maart via de website www.
westeinderloop.nl. Hier vindt u tevens alle informatie over de loop.
Ook op de dag zelf inschrijven kan
tot 20 minuten voor aanvang van de
loop.

Kudelstaart - Vorige week vrijdag was weer een speelavond van
de dartclub Poel’s Eye. Er stonden
weer vier prijzen te wachten voor de
winnaars van de vier niveaus. Aangezien het de negende speelavond
was, waren het de drie tot en met
de zesendertigste prijzen van het
seizoen. Tot nu toe kwamen er bijna honderd darters opdagen op één
van de speelavonden. De gemiddelde opkomst tot nu toe was iets meer
dan veertig darters per speelavond.
Sommige darters vielen logischerwijs meerdere keren in de prijzen.
Joost Roos won de meeste titels. Hij
won alle drie de finales die hij bereikte. Helaas bereikte hij nog niet
de finale van het hoogste niveau, de
A Winnaarronde, maar hij won wel
het tweede niveau, de A Verliezerronde, en twee keer het derde niveau, de B Winnaarronde. Zeven
darters wonnen twee keer een finale. Danny de Hartog was tot nu toe
de enige die twee keer het hoogste
niveau won. Alleen Davey Monsees
stond ook twee keer in de A Winnaarronde finale. Op de afgelopen
speelavond won hij voor het eerst
ooit het hoogste niveau. Twee darters stonden het vaakst in de finale,
Ilona Bak en Remco Maarse stonden dit seizoen vier keer in één van
de vier finales per speelavond. Beiden verloren jammerlijk de finale op
het hoogste niveau. Ilona won evengoed twee finales, Remco één. Zeven darters stonden drie keer in één
van de finales. Eén van deze darters verloor ze alle drie. Nog eens
acht darters stonden twee keer in
één van de finales. Van deze dar-

ters behaalde alleen Tim van de
Poel een honderd procent score, hij
wonde A Winnaar en Verliezerronde. Op de website www.poelseye.nl
zijn alle finales terug vinden onder
het kopje ‘Standen’. Er zijn niet alleen per speelavond prijzen te winnen, maar ook punten. Dit is vooral
leuk voor de darters die regelmatig
komen. Deze punten worden uiteraard bijgehouden, en resulteren in
een stand. Door zijn prima overwinning op de afgelopen speelavond
steeg Davey Monsees naar de eerste plaats. De titelstrijd is echter loei
spannend. Met nog zes speelronden
te gaan zijn er in principe zes titel
kandidaten. Gerard Bak, Ilona Bak,
Rene Kruit, Danny de Hartog en Erik
Jan Geelkerken staan op een alleszins overbrugbare achterstand. Allen stonden minstens één keer in
de finale van de A Winnaarronde.
Een overwinning leverde natuurlijk, naast eeuwige roem, de meeste
punten voor de stand op. Overigens
wordt aan het eind van het seizoen
traditioneel de Top Tien gehuldigd.
Als de huidige zes titelkandidaten
daadwerkelijk zo hoog blijven staan,
blijft er voor de rest nog vier prijzen
over om te verdelen. Op dit moment
bezetten Albert Geleijn, Joost Roos,
Gilbert van Eijck en Remco Maarse
de huldigingposities. Maar ook hier
zijn vele kapers op de kust. Zes darters staan op een achterstand van
minder dan tien punten, terwijl darters die nog iets verder weg staan
na een paar goede klappers hun
naam zomaar in de Top Tien kunnen
terug vinden. Bijvoorbeeld Christopher Brouwer. Hij was de afgelo-

Voetbal zaterdag

Aalsmeer blijft overeind
tegen AFC en wint met 0–1

Jan Zethof ruim 50 jaar in
bestuur van RKDES
Kudelstaart - Waar maak je nou
nog mee dat iemand al ruim 50 jaar
in een bestuur zit als vrijwilliger?
Bij RKDES loopt zo iemand, Jan
Zethof. In 1960 werd hij als twintiger in het RKDES bestuur gevraagd. De club was toen nog gevestigd aan de Bilderdammerweg.
Inmiddels heeft Zethof twee verhuizingen meegemaakt. In 1978
naar de Mijnsherenweg en in 2002
naar de huidige locatie aan de Wim
Kan dreef. Al vele jaren is Jan de
tweede penningmeester van de
club en tevens is hij hoofd onderhoud. Hij is het aanspreekpunt als
het over onderhoud of schoonmaken gaat. Elke maandagochtend

geeft hij leiding aan een groep
mensen, die er voor zorgen dat het
complex er fraai en schoon uit blijft
zien. Ook trekt Jan nog eens in de
twee weken de lijnen op alle velden. Afgelopen zaterdag is het voltallig hoofdbestuur van RKDES uit
eten geweest om dit heuglijk feit
te vieren. Elk jaar opnieuw wordt
aan Jan gevraagd om er nog een
jaar aan vast te knopen. Steevast
is zijn antwoord dan: “dat moet ik
effe met Truus overleggen.” Gelukkig vindt zijn echtgenote het nog
steeds goed dat Jan vaak bij de
club te vinden! Het bestuur hoopt
Jan Zethof nog vele jaren bij RKDES te mogen begroeten.

Schaakcompetitie

Richard Piller aan kop
bij ’t Kalende Pionnetje
Kudelstaart - Donderdag 23 februari zijn bij de schaakvereniging ‘t
Kalende Pionnetje te Kudelstaart de
laatste partijen van de voorrondes
gespeeld. Het ging er spannend aan
toe, het was voor een aantal spelers
de laatste kans om nog een poule hoger te komen of zich nog net
te handhaven in de poule. Door het
gelijke spel van Mladen Cicek tegen
Jos Bakker speelt Wim de Hertog
voor het eerst in de hoogste eindronde poule. Aarzelend bood Mladen remise aan en na lang denken,
wikken en wegen van Jos, waarbij
je hem zag denken: “Ga ik voor de
hoogste poule of blijf ik lekker in
de tweede poule spelen?”, nam hij
het aanbod aan. Richard Piller staat
fraai bovenaan met 12 gewonnen
wedstrijden uit 18 partijen. Richard
vormt samen met Peter Verschueren, Mladen Cicek, Gerard Verlaan,
Peter Buis en Wim de Hertog poule 1 voor de eindrondes. Jurgen van
der Zwaard heeft zijn opmars voort-

gezet ten koste van Henk Raadschelders. Hierdoor valt de laatste
net uit poule 2. Marco Hogenboom,
de beste speler in poule 2,heeft te
kennen gegeven dat hij geen eindronde als volledige competitie wil
spelen en heeft ervoor gekozen om
in de laddercompetitie mee te gaan
spelen. Dat betekent dat poule 2 bestaat uit Jos Bakker, Fred Buskermolen, Gerard van Beek, Leo Buis,
Paul de Haan en Jurgen van der
Zwaard. De laddercompetitie bestaat naast Marco uit Henk Raadschelders, Jaap van Staaveren, Joep
Geest, Peter de Jong, Theo Baars,
Ger Mos, Harry Buskermolen, Fred
Klijn, Bert Lammers, Adri Meijhuis,
Jaap van den Bergen, Kees van der
Weijden, Martijn Baars, Armando
van den Hoorn, Marco Nieuwburg
en Wouter Wiebes. Zij die ook eens
kennis willen maken met schaken
kunnen contact opmenen met de
wedstrijdleiding, Gerard van Beek
via 0297-343303.

Aalsmeer - VVAalsmeer is in een
zinderend duel de baas gebleven
over AFC, 0-1 was de eindstand. Om
de wedstrijd aan één persoon op te
hangen is wat teveel gezegd. Maar
doelman Ray Smidt hield met enkele fabelachtige reddingen Aalsmeer
in de race. Trainer Anthony Servinus
had Ray Smidt deze middag verkozen boven eerste doelman Sander
Bakker en het bleek een schot in de
roos. Hij was gewoon niet te passeren en toen hij wel in de laatste seconden van de wedstrijd werd gepasseerd was het aanvoerder Peter Neuvel die de bal met een sliding van de doellijn haalde. Zo was
ook het verloop van de wedstrijd.
Een Aalsmeer dat op inzet en karakter een beter combinerend AFC
de baas bleef. AFC was de bovenliggende partij in de eerste helft.
Beter combinerend maakten zij
het de achterhoede van Aalsmeer
knap lastig. In de 7e minuut werd
het gevaarlijk toen uit een voorzet
van Gijs Roodbeen, Ben van Kessel kon uithalen. Jeffrey Blikslager
kon de bal tot corner verwerken.
AFC vond elkaar blindelings op het
middenveld, maar binnen de 16 meter was Aalsmeer de baas. Pas in de
23e minuut werd Aalsmeer gevaarlijk. Uit een voorzet van Peter Neuvel kreeg Thomas Harte een reële

kans, maar hij deed een stap teveel
en doelman Peter v.d. Linden kon
de bal tot corner verwerken. Uit de
tegenaanval was Thomas Heemskerk dicht bij een doelpunt. Stefan
v.d. Dussen zat er goed bij en voorkwam een doelpunt ten koste van
een corner. Aalsmeer kwam na 30
minuten meer in zijn spel toen een
schot van Stefan v.d. Dussen in de
28e minuut over de kruising zeilde.
Ray Smidt maakte zijn eerste redding in de 29e minuut. Op een inzet
van Yama Hashemi moest hij languit naar de hoek. De ingooi op Calvin Koster verraste de gehele AFC
achterhoede, maar hij schoot de
bal vervolgens op de buitenstaander. AFC probeerde via de doorgeschoven Milan de Wijs en Ton
Verhagen druk te houden op het
Aalsmeerdoel. Maar er zat altijd wel
een been van Aalsmeer tussen. Tegen de verhouding in viel het doelpunt in Aalsmeer voordeel. De opkomende Vincent Krabbendam gaf
een afgemeten pass op Thomas
Harte die de kop grotere Christian
Wittenbosch de baas was en doelman Peter v.d. Linden het nakijken
gaf, 0–1. Ben van Kessel van AFC
kreeg in de 37e minuut de kans om
de stand gelijk te trekken, maar Ray
Smidt gooide zich voor de bal en
de kans was verkeken. De tweede

Zwemmer Dennis Weening
4x snelste van Nederland
Aalsmeer - In Leiden werden afgelopen weekeind de Speedo Jaargangwedstrijden georganiseerd. Deze wedstrijd kan gezien worden als
het Nederlands Kampioenschap voor
minioren zwemmers. Ruim 200 kinderen uit het hele land doen aan deze
wedstrijd mee en alleen de allersnelsten komen daarvoor in aanmerking.
Voor Oceanus kwamen drie jongens
aan de start: Ruben van Vierzen, Thomas Weening en Dennis Weening.
Dennis mocht meteen in het eerste programmanummer aan de start
voor de 100 meter vrijeslag. Hij was
als snelste geplaatst, maar dat zegt
bij deze wedstrijden niet veel. De

zwemmers zijn er zo op gebrand om
hier goed te zwemmen, dat de persoonlijke records je om de oren vliegen. Dennis moest alle zeilen bijzetten om de concurrentie van zich af te
houden. Het lukte nipt en met 1.02.59
werd hij eerste. Zijn tweede nummer,
de 200 wissel, was ook zo’n spannende. Op de vlinderslag had Dennis een
flinke achterstand opgelopen die hij
vervolgens op de rugslag en schoolslag langzaam inliep. Maar het kwam
op de finish aan en daar bleek hij
0.04 seconden sneller dan zijn opponent. Weer een gouden plak dus. Op
de 100 meter vlinderslag kreeg Dennis gezelschap van Ruben van Vier-

Achter Vincent Moolhuijsen, Peter van der Woning (trainer), voor van links naar rechts:
Thomas Weening, Dennis Weening, Ruben van Vierzen. Foto: Edward van Vierzen

Kudelstaart- Het gehele jaar door
wordt er op de woensdagavonden
gezellig gekaart in het Dorpshuis.

Abert Geleijn had met 151 de hoogste uitgooi van de avond.
pen speelavond de grootste stijger.
Christopher steeg van de 98ste naar
de 54ste plaats. Hij was namelijk
voor de eerste keer dit seizoen aanwezig en bereikte tegelijk de finale
van de A Winnaarronde. In de finale van de A Verliezerronde won Victor van Schie van Peter van de Laarse. Ilona Bak won de B Winnaarronde ten koste van Nick Dekker.
De B Verliezerronde ten slotte werd
een prooi voor Arnold Sluys terwijl
Wim Könst eervol tweede werd. Albert Geleijn had met een uitstekende uitgooi van 151 de hoogste uitgooi van de avond. De volgende
speelavond is aanstaande vrijdag
2 maart. Nieuwe ronde, (vier) nieuwe kansen in het Dorpshuis van Kudelstaart. Eigenlijk wint iedereen,
want een gezellige avond is verzekerd. Men hoeft geen lid te zijn, iedereen kan meedoen. De inschrijving sluit om 19.45 uur, deelname
kost drie en halve euro en de minimum leeftijd is 15 jaar.
helft gaf een heel ander beeld. De
wedstrijd ging nu meer gelijk op.
En naar mate de wedstrijd vorderde verviel AFC tot een mokkend.
Voor de toeschouwers was het
een levendige wedstrijd, maar AFC
ging het spel harder spelen en aan
Aalsmeer kant vielen talrijke kleine
blessures, waardoor de snelheid uit
het spel ging en ook meer tijd werd
bijgetrokken. Calvin Koster kreeg in
de 77e minuut de kans om de wedstrijd op slot te gooien. Uit een pass
van Peter Neuvel kwam hij vrij voor
doel te staan.
Ten koste van een corner bracht
keeper Peter v.d. Linden met het
been redding. De zon verdween boven het AFC veld en met de wolken
werd ook AFC wanhopig. Het werd
de laatste 10 minuten de show van
Ray Smidt. In de 81e minuut tikte hij
een schot van Dustin Woodyard uit
de kruising. In de 83e minuut was
hij driemaal de baas op inzetten van
AFC-spelers. Een zware overtreding
van Christian Wittenbosch op Tim
Millenaar werd niet bestraft. Het
was pompen of verzuipen voor AFC
en het werd verzuipen. Want ook in
de 6 minuten blessuretijd hield Ray
Smidt zijn doel schoon. Aalsmeer
heeft met deze overwinning ook
een grote kans op de tweede periode titel tegen Opperdoes. Deze
wedstrijd wordt in het paasweekend gespeeld aan de Dreef. Komend weekend zaterdag 3 maart
speelt Aalsmeer uit in Hoofddorp
tegen Overbos. Aanvang wedstrijd
14.30 uur.
Jack van Muijden
zen, die speciaal voor deze wedstrijd
zijn wintersportvakantie had verzet. Ruben zwom een prachtige race
en met een dik persoonlijk record
(1.18.81) en een vijfde plaats mocht
hij heel tevreden zijn. Dennis opende
ongeveer net zo snel als Ruben, maar
was in het tweede deel van de race
iets sneller. Hij zwom naar een tweede plaats in 1.16.62. Broertje Thomas mocht op de eerste dag ook drie
keer starten. Hij begon met de 50 vrij,
waarop hij een persoonlijk record
zwom van 34.60 en een fraaie vijfde
plaats scoorde. Daarna kwam de 100
meter schoolslag en ook daar was
er een persoonlijk record: 1.39.38 en
een vierde plaats. Maar dat smaakte
naar meer en de afsluitende 100 wissel zwom Thomas dan ook naar een
verdiende derde plek. De tweede dag
begon Dennis net als de eerste: Een
gouden plak voor de 50 meter vrijeslag in een persoonlijk record (28.37)
in wederom een spannende race.
Ook op de 100 school kwam er een
persoonlijk record uitrollen (1.24.10),
maar daar was de concurrentie nog
heviger en werd het ‘slechts’ een vijfde plaats. De afsluitende 100 meter
wisselslag was weer een kolfje naar
de hand van Dennis: De eerste plaats
in 1.13.56. Thomas begon met een
persoonlijk record op de 100 meter
vrijeslag in 1.22.00. Het leverde hem
de dertiende plaats op. Maar de 50
vlinder ging qua plaats een stuk beter: Een derde plaats! Ook op de 100
rug bleef Thomas dicht bij de medailles, maar het werd een vierde plek.
Een prima weekeinde dus voor deze
jonge zwemmers!

Ook zin in een gezellige avond klaverjassen? Iedere kaartliefhebber is
bij de Geluksvogels van harte welkom. Vanaf 20.00 uur worden de
kaarten verdeeld. Op 22 februari
bleek Sjaan Bon de beste klaverjasser met 5531 punten. Ben Bon werd
tweede met 5308 punten en Theo
Roeleveld behaalde met 5246 punten de derde plaats. De poedelprijs
was deze week voor Marco van der
Jagt met 4030 punten.

Bridgeclub Strijd
en Vriendschap
Aalsmeer - Op dinsdag 21 februari heeft weer een gezellige en sportieve speelavond plaatsgevonden bij
bridgeclub Strijd en Vriendschap. Er
is in drie groepen gespeeld.
Onderstaand de uitslag.
Groep A:
1. Jan en Jaap Geleijn
2. Joke Delfos en Alex Pannekoek
3. Wil Groot en Trudy Stokkel
4. Françoise Daudel en Tilly Eveleens
5. Gerard Vermeer en Jan Oor
6. Rietje en Joris van der Zwaard
7. Jan en Krijnie Joore
8. Theo Blom en Ko van Es
9. Juul en Matje Wentzel
10. Jan Eveleens en Wim Spaargaren

61,48
59,50
57,29
53,29
52,79
50,07
50,07
45,29
45,29
43,64

Groep B:
1. Jan van Ginkel en Trees de Jong 62,14
2. Piet van Hoek en Coby Blom
60,36
3. Nelly Mul en Marry Tulp
58,57
4. Gonny en Pim van der Zwaard
52,50
5. Alie van Verseveld en T v Zijverden 52,14
6. Gré Aartse en Jasper Blom
49,64
7. Guus en Mieke van Neijenhof
49,29
8. Marianne Joore en Herma Raggers 47,14
9. Anny en Sima Visser
42,86
10. Hans en Lia Vreeswijk
42,50

Groep C:
1. An Joore en Mien van der Laarse
2. Angela Korenromp en G Lubbers
3. Piet Vis en Oege de Jong
4. Miep en Wim Bakker
5. Bep Brockhoff en A Roodenburg
6. Klaas Maarse en Adri Otto
7. Marthe en Theo Teunen
8. Rina en Laurens Veldt
9.Henny van der Laars en E Vermeer
10. Ruud Doeswijk en T Peperkoorn

58,75
57,92
56,07
54,64
54,17
52,50
48,75
46,43
46,07
44,58

Daan wint bij
Ouderensoos
Kudelstaart - Iedere donderdagmiddag wordt er gekaart in het
Dorpshuis. Klaverjassen, jokeren en
ook biljarten staan op het programma. Mensen, die graag willen rummikubben of hartenjagen, zijn ook
van harte welkom.
Op donderdag 23 februari is het
klaverjassen gewonnen door Daan
Sandee met 5621 punten, gevolgd
door Nico de Ron met 5468 punten
en Gemma van As met 5312 punten. Bij het jokeren wist Marie van
der Jagt met 39 punten de hoogste
eer te behalen.

OVAK-Soos in
Parochiehuis
Aalsmeer - De volgende soosmiddag van de OVAK is op woensdag
7 maart vanaf 14.00 uur in het Parochiehuis aan de Gerberastraat.
Het klaverjassen op 22 februari is
gewonnen door Mien Winters met
5351 punten, op twee Anton van
Rijn met 5331 punten en op drie Leny van Klink met 5282 punten.

Sjoelcompetitie
in De Reede
Rijsenhout – Op donderdag 8
maart houdt sjoelclub Rijsenhout
voor liefhebbers weer een gezellige speelavond. Om 20.00 uur wordt
plaatsgenomen achter de sjoelbakken. Iedereen is welkom in dorpshuis De Reede aan de Schouwstraat. Uitslagen van donderdag 23
februari: Eerste in de hoofdklasse is
Dirkjan Baardse met 1972 punten,
2de Jan Joore met 1863 punten.
Klasse A eerste Riet Schijf met 1738
punten, 2de Til Vermeer met 1713
punten. Klasse B Eerste Ruud van
Schie met 1618 punten, 2de Joke
van Schie met 1612 punten. Klasse
C eerste Hans Schijf met 1666 punten, 2de Martje de Graaf met 1649
punten. Klasse D eerste Joke Eickhoff met 1564 punten, 2de Rie Kant
met 1539 punten.

