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KORT NIEUWS:

Boren, zagen en 
koper gestolen
Kudelstaart - Tussen vrijdag 
22 en maandag 25 februari is 
ingebroken bij een bouwterrein 
aan het Robend. Dieven hebben 
een container open gebroken 
en zijn er vandoor gegaan met 
twee motorboren en een zaag, 
beiden van het merk Steel. Te-
vens is zo’n 50 kilo aan koper 
gestolen. De buizen zijn los ge-
knipt. Mogelijk is de bouwin-
braak, die tussen vrijdagmiddag 
vier uur en maandagochtend 
zeven uur heeft plaatsgevon-
den, gezien. Getuigen worden 
verzocht contact op te nemen 
met de politie via 0900-8844. 

ADVERTEREN?
IN DE

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

C1000 Koster
Elke zondag geopend
van 16.00 - 20.00 uur

0251-674433
WWW.VERSPREIDNET.NL   INFOVERSPREIDNET.NL

WIJ ZIJN OP ZOEK NAAR

BEZORGER/STER
VOOR DE AALSMEERDERWEG 200 KRANTEN

Heb je op donderdagmiddag even tijd en wil je wat bijverdienen? 
Bel tijdens kantooruren en vraag naar Rogier of Marco:

www.bosse-elektro.nl
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10 JAAR
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uitzenden • werving & selectie
hr advies & coaching • payrolling
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FINAL SALE

WINTER
COLLECTIE

KORTING
50-75
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HELE
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%

DO 28 FEBRUARI, VR 1, ZA 2 EN ZONDAG 3 MAART

BIG L AALSMEER | JOIN FASHION  
TEL: 0297 321177 | WWW.BIGL.NL
ZIJDSTRAAT 61, AALSMEER 

ZEER RUIME KEUZE UIT O.A. 
G-STAR / PALL MALL / ONLY

voor het 
officiële

gemeentenieuws 
zie pagina 6

voor het 
officiële

gemeentenieuws 
zie pagina 6

3+1 gratis! 
op alle huismerkbandenop allealleallealle

4 jaar

garantie!

alleen online: 
www.profiletyrecenter.nl/

interstate-banden

gevestigd in aalsmeer, UitHoorn en mijdrecHt

showroom 
leegverkoop 
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zaterdag 2 maart - zondag 3 maart
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Geen krant 
OntVanGen?

Bel vrijdag vóór 
14.00 uur naar 

0251-674433
en deze wordt 

dan nabezorgd.

Geen krant 
OntVanGen?

Bel vrijdag vóór 
14.00 uur naar 

0251-674433
en deze wordt 

dan nabezorgd.

K a r at  tV podium

vanaf:

e 1.546,-

Carla de Klerk Interieur
Zijdstraat 9 • Aalsmeer

Tel. 0297-324577
www.carladeklerk.nl

www.design-woonwinkel.nl

Wethouders Ad Verburg en Rik Rolleman: Aan de slag met rijksbezuinigingen in de zorg.

Wethouder Verburg: “We zullen het samen moeten doen”

College aan de slag met 
rijksbezuinigingen in zorg
Aalsmeer - “Ingrijpend, te heftig, 
onverantwoord en doorgeschoten”, 
woorden van wethouder Ad Verburg 
over de voorgenomen bezuinigin-
gen van het rijk op de sociale voor-
zieningen en de overheveling van 
zorgtaken naar gemeenten. Dat het 
rijk heeft besloten om een aantal ta-
ken aan gemeentes over te dragen, 
begrijpt hij. De lokale overheid kent 
tot slot haar inwoners en de uit-
voerende partijen waardoor een en 
ander slimmer georganiseerd kan 
worden, maar dat hieraan zes mil-
joen euro minder besteed mag wor-
den, vindt hij “plat bezuinigen, zon-
der visie.” De taken, die overgehe-
veld worden zijn de invoering van 
de nieuwe Jeugdwet, de overdracht 
van taken uit de Algemene Wet Bij-
zondere Ziektekosten (AWBZ) naar 
de Wet maatschappelijke onder-
steuning (Wmo) en de invoering van 
de (nieuwe) Participatiewet. Hier-
mee krijgt Aalsmeer meer verant-
woordelijkheid voor een (nieuwe) 
groep kwetsbare inwoners. 

Alvast aan de gang
Het regeerakkoord wat gemaakt is, 
kan nog veranderen omdat de Eer-
ste en de Tweede kamer zich nog 
over dit voorstel moeten uitspreken. 
Regeringspartijen zijn aangespro-

ken door fracties en de Vereniging 
Nederlandse Gemeenten is op de 
bres gesprongen. Toch wil het colle-
ge alvast aan de gang. Niet stil zet-
ten, maar wapenen en aan de slag 
met alle betrokkenen. Met verschil-
lende instanties heeft de wethouder 
reeds om de tafel gezeten. “Het is 
moeilijk, maar we zien kansen”, zegt 
Verburg enigszins somber. Blij is hij 
wel dat Aalsmeer een gemeente is 
waar men elkaar helpt en voor el-
kaar klaar staat. Samen-redzaam-
heid is het nieuwe (tover)woord. 
Ook wat betreft wethouder Rik Rol-
leman van jeugdzorg, die kansen 
ziet in bruggen bouwen met jonge-
ren en ouderen. Hij wil zich met na-
me inzetten om te voorkomen dat 
jongeren buiten de boot vallen. Ho-
ge werkloosheid onder jongeren, 
zoals in andere landen, wil hij voor-
komen. 

Versoberen
Het college is nu bezig een zorgvul-
dige inventarisatie van het sociale 
domein te maken om inzicht te krij-
gen in de situatie in Aalsmeer. Vast 
staat dat de gemeente op een aan-
tal gebieden het aanbod moet ver-
soberen en taken effi ciënter moet 
regelen. Meer doen met minder 
geld, is het credo. Wethouder Ad 

IJskunst langs Westeinder
Aalsmeer - Afgelopen zondag 24 
februari was een schitterende cre-
atie van de natuur te zien aan de 
oever van de Westeinderplassen, 
tussen Kudelstaart en Leimuiden. 
De lage temperatuur, de wind en 
het opspattende water creëerden 
prachtige kunstwerken van ijs. Door 

Bert Pol uit Kudelstaart zijn de ijs-
creaties op de foto gezet en naar de 
redactie van de Nieuwe Meerbode 
gestuurd. 

De spelingen van de natuur zijn te 
mooi om niet te delen met alle le-
zers. Zeg nou zelf, prachtig toch?!

Van cel naar 
ziekenhuis
Aalsmeer - Op dinsdag 19 fe-
bruari om half drie in de mid-
dag is een 42 jarige automobi-
list door de politie dwangmatig 
tot stoppen gemaand. De auto 
moest in beslag genomen wor-
den. De Aalsmeerder werd hier 
heel boos over en bedreigde 
een agent. Hij is hierop aange-
houden en ter afkoeling opge-
sloten in het dagverblijf. De cel 
moest echter snel verruild wor-
den voor het ziekenhuis. De 42 
jarige kreeg heftige hartklach-
ten en is met spoed vervoerd 
naar ziekenhuis Amstelland.

Verburg: “Dit doen we als gemeen-
te niet alleen, maar samen met pro-
fessionals in de zorgsector. Ook 
steunen we initiatieven van bewo-
ners die zorgen voor de versterking 
van de sociale samenhang. Elkaar 
helpen en voor elkaar klaar staan, 
wordt steeds belangrijker.” Wethou-
der Verburg windt zich op. Het gaat 
hem duidelijk aan het hart dat juist 
ouderen, chronisch zieken en ge-
handicapten hard getroffen gaan 
worden. “Onverantwoord.” Ouderen 
dienen langer zelfstandig te blijven 
te wonen, maar er wordt bezuinigd 
op de ondersteuning hierbij. Er wo-
nen in Aalsmeer zo’n 560 mensen 
die hulp krijgen bij het opstaan en 
aankleden, sondevoeding en me-
dicatie toegediend dienen te krij-
gen of ondersteund worden in het 
huishouden. Het budget Hulp bij 
het huishouden wordt vanwege de 
bezuinigingsmaatregel van het Rijk 
met liefst 75 procent verlaagd. 

Keuzes maken
Verburg besluit: “De gemeen-
te moet duidelijk keuzes gaan ma-
ken: Hoe gaan we de schaarse mid-
delen verdelen?” Ouderenraden en 
jongerenorganisaties mogen in de-
ze meedenken. De inventarisatie 
‘Aan de slag met rijksbezuinigin-
gen in de zorg’ wordt op donderdag 
21 maart in een openbaar informa-
tief overleg besproken. Nogmaals, 
het kan dus nog meevallen, maar de 
bestuurders willen de (eventuele) 
‘klap’ voor blijven en onder contro-
le houden of zoals wethouder Ver-
burg zei: “Voorsorteren wat gaan 
komen.” Eén ding weet hij heel ze-
ker: “We zullen het samen moeten 
doen.” Wordt (zeker) vervolgd.
Door Jacqueline Kristelijn

Autowrak
Aalsmeer - Op woensdag 20 
februari om elf uur in de och-
tend trof de politie tijdens een 
rijdende controle een auto die 
reed met een lekke uitlaat. De 
bestuurder, een 31 jarige man 
zonder vaste woon- of verblijf-
plaats, werd tot stoppen ge-
maand. Al snel bleek dat de au-
to nog veel meer gebreken had. 
De accu zat los, er zaten scher-
pe delen aan de voorzijde en 
de remmen werkten niet goed 
meer. De bestuurder bleek ook 
geen rijbewijs te hebben. De au-
to is in beslag genomen en voor 
sloop afgestaan. Tegen de man 
is proces-verbaal opgemaakt.

Radio weg
Aalsmeer - Op donderdag 21 
februari is tussen zeven uur 
in de ochtend en half zeven ‘s 
avonds ingebroken in een wo-
ning aan de Zwarteweg (lage 
nummering). Via een raam aan 
de voorzijde heeft de dief zich 
toegang tot het huis verschaft. 
Vooralsnog wordt een draagba-
re radio vermist. 

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

MAART
MAANDACTIE

15% korting
op de gehele op voorraad zijnde
Elektrische apparaten

Aanbiedingen
uitgesloten



Aalsmeer - Het nieuwe culturele 
programma van de bibliotheek voor 
maart, april en mei is bekend. Gro-
te namen dit keer zijn Tommy Wie-
ringa, Vincent Bijlo, Bas Haring, Ni-
co de Haan en Theodore van Houten. 
Anders dan bij voorgaande program-
ma’s zal dit programma plaatsvin-
den in de bibliotheken van Westwijk, 
Aalsmeer en Uithoorn en niet aan 
het Stadsplein. De op handen zijn-
de vernieuwing van de bibliotheek 
aldaar staat namelijk in die periode 
gepland. Mocht er toch ruimte zijn 
voor een activiteit in die periode dan 
zal de bibliotheek dat tijdig bekend 
maken. Naast eerder genoemde na-
men wordt er ook aandacht besteed 
aan de opening van het Rijksmuse-
um en het Nederland-Rusland jaar in 

de Hermitage. Jongeren kunnen le-
ren programmeren in de workshop 
Scratch en ook voor de allerkleinsten 
heeft de bieb iets leuks in petto. De 
eerste activiteit is op 7 maart in bibli-
otheek Westwijk en betreft de work-
shop ‘ikjes-schrijven’. Kaarten voor 
alle activiteiten zijn te bestellen in al-
le Amstelland bibliotheken of online 
via www.debibliotheekamstelland.nl. 
Op de site is ook meer informatie te 
vinden over de activiteiten.
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KERKDIENSTEN

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

ApotHeek
Buiten de normale openingstijden 
kan men terecht bij de 
Dienstapotheek Amstelland 
(zijvleugel Ziekenhuis Amstel-
land) Laan van de Helende 
Meesters 8 Amstelveen, 
tel: 020-3455000, 
ma t/m vr. 17.30-23.00 u. 
za., zo., feestdagen 8.30-23.00 u.
www.ziekenhuisamstelland.nl
Van 23.00-8.30 u. centrale 
nachtapotheek Amsterdam, 
tel. 020-5923315.
Apotheek Groen Dorp
Van Cleefkade 2, tel: 324476. 
ma. t/m vr. 8.00-18.00 u.;
za. 9.00-17.00 u. 
Apotheek Groen 
Nieuw oosteinde
Poldermeesterplein 16-18, tel: 
500814, ma. t/m vr. 8.30-18.00 u.; 
Apotheek Groen kudelstaart
Einsteinstraat 95, tel: 327036
ma. t/m vr. 8.30-18.00 u.
www.apotheekgroen.nl
Apotheek v.d. Mooren
Ophelialaan 162, tel: 341963.
ma. t/m vr. 8.30-18.00 u.; 
za. 9.00-12.30 u.
www.apotheekvandermooren.nl

tANDArts
In geval van klachten buiten de 
praktijkuren raadpleeg de me-
dedelingen op het antwoordapp. 
van uw eigen tandarts.

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

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

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

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

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

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

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

AlArMNuMMer 112
www.112.nl
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Advertenties, redactie en 
centrale administratie:
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
Tel. 0297-341900
Fax 0297-342900

Aanleveren van advertentie
aanlever@meerbode.nl

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

Advertentie-tarieven:
op aanvraag

Aanleveren van kopij
redactieaalsmeer@meerbode.nl

redactie: 0297-341900
Jacqueline Kristelijn
mobiel 06-37418988
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

126e jaargang

oplAgE: 17.850

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

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

www.mEErboDE.nl

sinds 1888

 

Is uw huisdier 
zoek?
Belangrijke telefoonnummers:
Infolijn Dierenbescherming Noord-Holland 
Zuid: 0297-343618. Voor vermiste/gevonden 
huisdieren, klachten dierenmishandeling en in-
formatie over de hondenschool op ma. t/m vr. 
van 9.30-11.30 uur. Buiten deze uren kunt u de 
voicemail inspreken.
Dierenambulance: Voor informatie over ver-
miste of gevonden dieren, spoedgevalllen en 
gevonden honden: 06-53315557.
Internet: www.aalsmeer.dierenbescherming.nl
E-mail: db.infolijn@gmail.com

en zaterdag 17y, in Kloosterhof 
woord-communieviering. Zondag 
om 10.30u. in kerk woord-commu-
nieviering met A. Blonk mmv Kar-
melkoor. Om 14u. Poolse dienst met 
Christoff. Donderdag 7 maart 10.30 
uur in Karmelkerk eucharistievie-
ring met H. Post.

Oud Katholieke Kerk
Oosteinderweg 394. Zondag geen 
dienst.

Protestantse Gem. Rijsenhout
Ontmoetingskerk, Werf, Rijsenhout. 
Zondag 10u. dienst, ds. F. Praam-
sma. Tevens 10u. tienerdienst.

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

RK St. Jan Geboorte Kudelstaart
RK kerk, Kudelstaartseweg. Zondag 
10.30u. oecumenische viering met 
L. Seeboldt mmv De Kudelkwetters.

Begra Bijbelstudie
Elke maandag in gebouw Helioma-
re, Zwarteweg 98. Op 4 maart om 
20u. met ds. Gordon van Veelen.

Evangelisatiekring
Bijbelstudie-avonden in gebouw 
Seringenhorst, Parklaan 26a. Om 
de week. Eerst volgende dinsdag 12 
maart om 20u. 

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

Aalsmeerse Cama Gemeente
Wellantcollege, Thijsselaan 18. Zon-
dag 10u. dienst met Martijn Abraham-
se. Tevens crèche en peuterdienst. 

Alphakerk Amstelland
Dienst in Dorpshuis Kudelstaart. 
Zondag dienst om 10u. met spreker 
Klaas van Denderen. Tevens speci-
ale dienst voor kinderen.

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

Doopsgezinde Gemeente
Zijdstraat 55. Zondag om 10u. 
dienst met ds. Liesbet Geijlvoet. 
Collecte voor landelijk jongeren-
werk. Opvang allerkleinsten en zon-
dagsschool. 

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

Protestantse Gem. Nederland
Open Hof Kerk, Ophelialaan 247. 
Zondag dienst om 10u. met ds. J. 
van Popering. Ook C4U.

Hervormde Gemeente Aalsmeer
Dorp: Dorpskerk, Kanaalstraat. 
Zondag dienst om 10u. met ds. E.J. 
Westerman. Organist H. van Noord. 
Om 18.30u. zangdienst met dhr. 
E.R.H. Kramer mmv koor Credo.
Oost: Oosterkerk, Oosteinderweg 
372. Zondag 10u. dienst met kand. 
F.A. Slothouber uit Zwolle. Organist: 
J. Terlouw. Woensdag 6 maart Bid-
dag voor gewas en arbeid. Dienst 
om 19u. met ds. C.G. Graafland.

Levend Evangelie Gemeente
Kruisweg 55, Aalsmeerderbrug. 
Zondag 10u. samenkomst met do-
venvertolking en vertaling in En-
gels, spreker Martijn Piet. Apar-
te bijeenkomsten voor kinderen. 
Om 19u. jongerendienst Baan7 met 
spreker Jenny van Beinum.

Ned. Geref. Kerk
Het Lichtbaken, Aalsmeerderweg 
751, Rijsenhout. Zondag diensten 
om 10u. met ds. C. Smit uit Culem-
borg en 16.30u. met ds. P.A. Strating 
uit Den Haag.

RK Karmelparochie
Karmelkerk, Stommeerweg. Vrij-
dag 10u. in zorgcentrum Aelsmeer 

Zondag 
3 maart

Collecte voor 
Jantje Beton

Aalsmeer - Voor het 45e jaar wordt 
van 4 tot en met 9 maart de collec-
te gehouden voor Jantje Beton. Het 
jaarthema is ‘Haal het kind naar bui-
ten’. Samen buitenspelen is leuk 
en goed voor de kinderen. Daarom 
start en steunt Jantje Beton met be-
hulp van de opbrengst van de collec-
te projecten die er voor zorgen dat 
kinderen veilig, vrij en avontuurlijk 
buiten kunnen spelen in hun eigen 
buurt. Bovendien zorgt de opbrengst 
ervoor dat collecterende clubs in Ne-
derland extra geld hebben voor de 
lokale jeugdactiviteiten. De ideeën 
van kinderen vormen bij de projec-
ten van Jantje Beton altijd de basis. 
U stelt de collectant toch niet teleur? 
Voor inlichtingen:website www.jan-
tjebeton.nl of bel Leo de Jong, coör-
dinator Jantje Beton in Aalsmeer en 
Kudelstaart: 0297-320235. 

Onderweg naar 
Pasen in Oost

Aalsmeer - Woensdagavond 6 
maart is er een samenkomst van de 
Hervormde gemeente uit Aalsmeer 
Oost. Het hoofdthema is: Wie bent 
U? Simon Dijkstra zal deze avond 
leiden en zal het onderwerp ‘hoop’ 
toelichten. De avond wordt gehou-
den in de Oosterkerk aan de Oos-
teinderweg 273 van 19.15 tot 19.45 
uur. Iedereen is van harte welkom.

Zondag Baan7 
Jongerendienst

Aalsmeerderbrug - Zondag 3 maart 
is er weer een Baan7 jongerendienst 
in de Levend Evangelie Gemeente. 
Eigentijds, afwisselend en met heel 
veel muziek. Vanaf 19.00 uur is ieder-
een van harte welkom aan de Kruis-
weg 55. Tijdens de avond zal Jen-
ny van Beinum spreken. Zij is rech-
tenstudent en spreekt regelmatig 
voor grote groepen jongelui. Verder 
is zij nauw betrokken bij Soul Survi-
vor, een organisatie die evenemen-
ten en zendingsreizen voor jongeren 
organiseert. Baan7 wordt elke eer-
ste zondag van de maand gehouden 
en trekt iedere keer honderden jon-
geren uit de wijde omgeving die sa-
men God willen aanbidden. De avon-
den zijn zeker niet saai. Er speelt een 
goede band, er is spetterende mu-
ziek en de sprekers weten de jeugd 
te boeien. Baan7 is voor iedereen 
tussen 13 en 20 jaar. Of je nu vaker in 
een kerk komt of helemaal nooit, dat 
maakt niet uit. Iedereen is welkom. 
Na afloop is er een knallend feestje 
en kan nog gezellig nagepraat wor-
den. Meer informatie op www.leg.nl 
of www.baan7.nl.

21.30 uur de literaire avond en wordt 
het boek ‘De andere zoon’ door Jodi 
Picoult besproken. Het boek gaat over 
Jacob Hunt, een tiener met het syn-
droom van Asperger die onder andere 
geobsedeerd is door forensisch onder-
zoek. Nadat er een moord heeft plaats-
gevonden, wil de politie Jacob enke-
le vragen stellen. Asperger sympto-
men, zoals wegkijken, zenuwtrekjes en 
een vlakke stem, wijzen voor de poli-
tie op Jacobs schuld. Voor zijn moe-
der Emma is het de zoveelste beves-
tiging van het onbegrip waar haar ge-
zin al zo vaak mee is geconfronteerd. 
Een indrukwekkend boek. Iedereen is 
welkom. Inlichtingen: 0297-325636 of 
345413 of kijk op www.oosterkerk.info.

Aalsmeer - Woensdagochtend 6 
maart van 9.30 tot 11.30 uur is er in-
loop en ontmoeting onder het ge-
not van koffie en thee in de Oost-Inn 
in de Mikado in de Catharina Amali-
alaan 66. ’s Avonds is er van 19.30 tot 

Koffie in de Spil
Kudelstaart - Op woensdag 6 maart 
houdt de SOW gemeente haar maan-
delijkse koffie-inloop in gebouw De 
Spil aan de Spilstraat, zijstraat Bil-
derdammerweg. De aanvang is 10.00 
uur, iedereen is welkom en de toe-
gang is gratis. De koffie en thee 
staan klaar, er zijn mogelijkheden 
om een kaartje te schrijven voor zie-
ke mensen of om een gesprek van 
mens tot mens te hebben. Even bij-
praten. Neem ook eens iemand mee.

Aalsmeer - De collecte van Am-
nesty International, die in de week 
van 10 februari is gehouden, heeft 
in Aalsmeer en Kudelstaart liefst 
3.325,81 euro opgebracht. In totaal 
hebben 41 vrijwilligers gecollecteerd. 
Amnesty dankt hen allen voor hun ge-
weldige inzet. Het was de elfde keer 
dat mensenrechtenorganisatie Amne-
sty International een landelijke collec-
te hield. Amnesty International is een 
onafhankelijke en onpartijdige orga-
nisatie. Voor onderzoeken en acties 
ontvangt de organisatie geen geld 

van overheden of van politieke groe-
peringen. Bijdragen van leden en gif-
ten, zoals tijdens de collecte, maken 
het werk van Amnesty blijvend moge-
lijk. Amnesty’s werk blijft helaas no-
dig. Schendingen van mensenrechten 
vinden nog steeds wereldwijd plaats. 
In een groot aantal landen worden 
gevangenen gemarteld. Ook kinderen 
worden het slachtoffer van gruwelijke 
vormen van geweld en mishandeling. 
Gewetensgevangenen krijgen vaak 
oneerlijke processen en de doodstraf 
wordt nog steeds uitgevoerd. 

Aalsmeer - Er zijn twee grote zil-
verreigers waargenomen op de 
Kleine Poel. Zilverreigers zijn opval-
lend, omdat ze spierwit zijn. En ze 
zijn groter dan de blauwe reiger. De 
zilverreiger is 85 tot 100 centime-
ter en heeft een spanwijdte tot 1,70 
meter. Die zie je niet gauw over het 
hoofd. Zilverreigers staan op de ro-
de lijst van bedreigde diersoorten. 
Hij wordt daar niet vermeld als ‘be-
dreigd’, maar als ‘gevoelig’. Dit is in 
2004 gebeurd, omdat toen niet dui-
delijk was of deze vogel zich als 
broedvogel zou handhaven. Mo-
menteel zijn er 150 broedparen. 

Buiten het broedseizoen worden in 
Nederland regelmatig grote zilver-
reigers waargenomen. Ook in de 
omgeving van Aalsmeer. Vooral in 
de polders. Op de Westeinderplas-
sen in Aalsmeer hadden ze zich tot 
nu toe nog niet laten zien. Afgelo-
pen zaterdag en zondag hebben vo-
gelliefhebbers de Zilverreigers een 
paar keer zien landen aan de zijkant 
van het Topsvoortse bos. 
“Wie weet gaan de twee Zilverrei-
gers een nest bouwen in één van 
de bomen. Dat zou toch uniek zijn”, 
laat ‘spotter’ Luci Beumer-Persoon 
in een mail weten.

Kudelstaart - Aanstaande vrijdag-
avond 1 maart haalt de Supporters 
Vereniging Kudelstaart weer het ou-
de papier op. Wie graag wil dat het 
papier naar de Supporters vereni-
ging gaat, dient de container pas 
aan de weg zetten na 16.00 uur. 

Gaarne op die plaatsen waar ook de 
vuilcontainers verzameld dienen te 
worden. Met de opbrengst van het 
oude papier steunt de Supporters 
Vereniging Kudelstaart direct of in-
direct alle Kudelstaartse sportver-
enigingen.

Zangdienst in Dorpskerk
Aalsmeer -Op zondagavond 3 maart 
om 18.30 uur wordt ‘Aalsmeer zingt’ 
weer georganiseerd in de Dorpskerk 
in de Kanaalstraat. Dirigent Dick Ver-
meulen verleent met zijn koor Credo 
uit Landsmeer medewerking, even-
als organist Theo Griekspoor. Voor-
ganger is E. Kramer is de voorganger. 
Het de laatste maal dat Dick Vermeu-
len de dienst muzikaal komt opluis-
teren, want hij hoopt te gaan genie-
ten van zijn pensioen. Hij is een man 
die de muziek op zijn eigen wijze be-

leefd en dat door zijn kerkkoor Cre-
do laat uitdragen. Op zijn achttiende 
jaar dirigeerde hij al een kinderkoor. 
Verschillende, nog steeds bestaande 
koren, hebben enkele jaren onder zijn 
directie gestaan, zoals Holy Sound, I 
believe, het Nieuwerdieper vissers-
koor, Kerkkoor Ilpendam, het Zaans 
mannenkoor en het Echo-reiskoor. In 
1999 ontving hij een koninklijke on-
derscheiding voor zijn verdienste. Ie-
dereen is van harte uitgenodigd om 
mee te komen zingen en te luisteren.

Pril geluk voor Slechtvalken
Aalsmeer - Na het uitvliegen van 
het slechtvalkenjong Retine, is het 
relatief rustig geweest rondom de 
Slechtvalken. Regelmatig zijn ze 
zichtbaar geweest op en rond de 
watertoren. De Werkgroep Slecht-
valk heeft deze rustige periode ech-
ter gebruikt om een aantal zaken 
aan te pakken en zich zo voor te be-
reiden op een nieuw voorjaar. Na-
dat het jong in augustus 2012 is uit-
gevlogen, zijn Sleggie en Youngster 
de gehele winter rond de waterto-
ren gebleven. Omdat de band met de 
nestplaats voor deze twee volwas-
sen vogels groot is, kon de Werk-
groep Slechtvalk enkele aanpassin-
gen rondom de kast uitvoeren. Zo is 
de buitencamera door reparatie eni-
ge tijd buiten gebruik geweest. Deze 
is nu weer terug geplaatst met een 
haarscherp beeld. Tevens is er met 
behulp van sponsorgelden, waaron-
der het Meerlandenfonds, een nieu-
we binnencamera aangeschaft. Deze 
camera heeft de optie om ook geluid 
door te geven, zodat het gebeuren 
in de kast niet alleen meer te zien, 
maar ook te horen is. Alle camera’s 
waren juist weer geplaatst toen de 
valken op vrijdag 15 februari voor 
de camera elkaar opnieuw de liefde 
beloofden door met elkaar te paren. 
De paringen zullen nog een aantal 
keer worden herhaald. Vervolgens is 
nu regelmatig zichtbaar dat Young-
ster een prooi komt brengen bij zijn 

vrouw, om te laten zien dat hij een 
goede jager is en om de band met 
haar te versterken. Het is duidelijk 
dat voor de valken de lente is begon-
nen. Het wachten is nu op het eer-
ste ei dat waarschijnlijk in de tweede 
week van maart gelegd zal worden. 

Toren niet beklimmen
Om dit prille geluk niet te verstoren, 
is de watertoren de komende maan-
den voor publiek gesloten. De be-
nedenverdieping blijft wel toegan-
kelijk, maar de toren kan niet meer 
worden beklommen. Daardoor kan 
er op dit moment ook niets aan het 
knipperende licht op het dak van de 
watertoren worden gedaan. De val-
ken zullen zich er in ieder geval niet 
aan storen. Omdat ook de tijdscha-
kelaar voor de dakverlichting zich 
boven bevindt, is deze nu op 20.00 
uur gezet. Hierdoor zal de eerst ko-
mende weken de dakverlichting later 
aangaan dan de verlichting van de 
watertoren zelf. De Slechtvalken zijn 
hun voorbereidingen aan het treffen 
voor een nieuwe lente. En de werk-
groep heeft er alles aan gedaan om 
dat ook het komend seizoen weer 
goed in beeld te kunnen brengen. 
Met de nieuwe camera zijn de voor-
bereidingen van het verliefde paar 
van heel dichtbij te volgen, in beeld 
en geluid! Het is de moeite waard om 
eens een kijkje te nemen op www.
slechtvalkaalsmeer.nl.

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

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

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

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

bef en wit stipje bovenlip.

Nieuw programma bieb

Koppelkaarten 
in Hornmeer

Aalsmeer - Komende vrijdag 1 
maart is er weer koppelkaarten bij 
buurtvereniging Hornmeer. aan de 
Roerdomplaan 3. Vanaf 20.00 uur 
worden de kaarten verdeeld. De 
zaal gaat om 19.30 uur open. Geen 
maat? Geen probleem, daar wordt 
voor gezorgd. 

Ruim 3.000,- voor Amnesty

Zilverreigers bij Topsvoortse bos

Literaire avond in Oost-Inn

Oud papieractie Supportersclub









InbraakpreventIe 

Op dinsdag 5 maart as. organiseert de gemeente Aalsmeer in 
samenwerking met onder meer de politie en Eigen Haard een 
publieksavond ‘Inbraakpreventie’ voor de inwoners van de 
gemeente Aalsmeer. De avond start om 19.15 uur en bevat 
demonstraties, informatie en tips over het voorkomen van 
een woninginbraak. De politie licht toe waar inbrekers op 
letten en hoe te handelen na een woninginbraak. Slotenex-
perts van Eigen Haard demonstreren hoe sloten te openen 
zijn en waar de kwetsbaarheid zit. Bezoekers kunnen vragen 
stellen en informatie vragen aan diverse deelnemende orga-
nisaties. Aanmelden voor de avond kan via info@aalsmeer.nl  
of 0297-387575.  

bekendmakIng IntrekkIng en aanwIjzIng 
plaatsvervangend beheerder van de bag

Aanwijzingsbesluit
Op 14 september 2010 is als plaatsvervangend beheerder van 
de BAG het hoofd Informatiebeheer aangewezen. Omdat in de 
praktijk het efficiënter is om de adviseur gegevensbeheer en 
kwaliteit aan te wijzen als plaatsvervangend beheerder heeft 
het college in haar vergadering van 5 februari 2013 besloten 
het aanwijzingsbesluit van het hoofd Informatiebeheer in te 
trekken en als plaatsvervangend beheerder van de BAG de 
adviseur gegevensbeheer en kwaliteit aan te wijzen. 

Inwerkingtreding
De voornoemde besluiten treden op 5 februari 2013 in wer-
king

wet algemene bepalIngen omgevIngsrecht 

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning 
zijn ontvangen:
- Boezemdijkpad, Albrechtstraat, Mijnsherenweg, het ver-

vangen van 3 bruggen.
- Emmastraat 24, het kappen van 3 bomen;
- Hoek Oosteinderweg/Burg. Kasteleinweg, het kappen van 

een boom;
- Hoofdweg 148, het aanleggen van kabels en leidingen;
- Middenweg, het verbreden van de weg en het kappen van 

bomen;
- Mijnsheerlyckheid, het plaatsen van vlonders, brug en be-

schoeiing;
- Rietwijkeroordweg 8, het aanleggen van kabels en leidin-

gen;
- Ringvaartzijde 52, het kappen van 2 bomen.

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende sloopmeldingen zijn ontvangen:
- Legmeerdijk 277, het verwijderen van beschoeiing;
- Van Cleeffkade 15, het slopen van binnenwanden.

verdagen (verlenging) beslistermijn aanvraag 
omgevingsvergunning, reguliere procedure
Krachtens artikel 3.9, lid 2, van de Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht kan het bevoegd gezag de in het eerste lid 
bedoelde termijn (acht weken) eenmaal met ten hoogste zes 
weken verlengen. De beslissing op de volgende aanvragen is 
met toepassing van artikel 3.9, lid 2 van de Wabo met zes 
weken verdaagt:
- Jasmijnstraat 1, ontvangen op 8 januari 2013.

verleende omgevIngsvergunnIngen, 
regulIere procedure

Een omgevingsvergunning, met de daarop betrekking heb-
bende stukken, ligt zes weken na de dag van verzending ter 
inzage bij de afdeling Ruimtelijke Ordening en Vergunningen, 
balie 9, tel. 0297-387575, de openingstijden zijn op dinsdag 
en donderdag tussen 8:30 en 14:00 uur. U kunt een afspraak 
maken voor een gesprek binnen deze tijden met een mede-
werker van de afdeling vergunningen voor uw vragen over 
bouwen en vergunningen. Op grond van artikel 7:1 Algemene 
wet bestuursrecht kan een belanghebbende binnen zes we-
ken, 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:
- Fuutlaan 5, het plaatsen van een dakkapel;
- Karperstraat 42-44, het verplaatsen van een kozijn.
Verzenddatum omgevingsvergunningen: 28 februari 2013.

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

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

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

geaccepteerde sloopmeldIng(en)

- 1e J.C. Mensinglaan 40, het verwijderen van asbest.
Geaccepteerde sloopmelding(en) liggen niet ter inzage en hier-
tegen is geen bezwaar en/of beroep mogelijk.

rectIFIcatIe ontwerp bestemmIngsplan 
‘kudelstaart op onderdelen’

In de officiële publicatie van 21 februari jl. is abusievelijk 
melding gemaakt van de verkeerde data voor de terinzageleg-
ging van het ontwerpbestemmingsplan ‘Kudelstaart op onder-
delen’. Hieronder volgt de juiste publicatie. 

Burgemeester en wethouders van Aalsmeer maken ingevolge 
artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat vanaf 
vrijdag 1 maart 2013 tot en met 11 april 2013 het ontwerpbe-
stemmingsplan ‘Kudelstaart op onderdelen’ met bijbehorende 
stukken voor een ieder ter inzage ligt. 

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

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

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

aanleiding
Voor de kern Kudelstaart en het omliggende landelijke gebied 
is op 21 februari 2008 het bestemmingsplan ‘Kudelstaart 2006’ 
vastgesteld. Gedeputeerde Staten hebben aan enkele planon-
derdelen goedkeuring onthouden zodat hiervoor nog steeds 
de oudere bestemmingsplannen ‘Kudelstaart 1949’, ‘Kudel-
staart 1969’ en ‘Kudelstaart Zuid 1992’ gelden. Deze plannen 
dateren allen van vóór 2003. Op grond van de Wet ruimtelijke 
ordening is een herziening van deze bestemmingsplannen ge-
boden vóór 1 juli 2013.   
doelstelling
De herziening beoogt de geldende planologische juridische 
regeling in overeenstemming te brengen met de wettelijke 
verplichtingen voorvloeiend uit de Wet ruimtelijke ordening. 
Als onderdeel van het uitvoeringsprogramma van de Integrale 
Nota Actualisering Bestemmingsplannen, is de planherzie-
ning in hoofdzaak conserverend van aard. Dit betekent dat de 
primaire bestemmingen uit ‘Kudelstaart 2006’ zullen worden 
‘gerepareerd’ en dat de bestemmingen niet tot een wezenlijk 
andere inrichting van het plangebied dan de bestaande situ-
atie zullen leiden. 

procedure
Het ontwerp van het bestemmingsplan ‘Kudelstaart op onder-
delen’ ligt met de bijbehorende stukken gedurende 6 weken 
voor een ieder ter inzage van 1 maart 2013 t/m 11 april 2013. 
Het ontwerp van het bestemmingsplan is in te zien bij de ba-
lie Burgerzaken op het gemeentehuis van Aalsmeer, Drie Ko-
lommenplein 1. De openingstijden van deze balie zijn: maan-
dag tot en met vrijdag van 8.30-14.00 uur (vrije inloop). Op 
woensdag is de centrale balie open van 8.30 uur tot 20.00 
uur. Voor het overige is het plan in te zien op afspraak. Het 
plan is tevens in te zien op bij de Balie Bouwen en vergunnin-
gen in het raadhuis van Amstelveen, Laan Nieuwe Amstel 1 ; 
aanmelden via centrale balie (openingstijden balie: maandag 
tot en met woensdag 8.30–15.30 uur, donderdag 8.30-16.30 
uur, vrijdag 8.30-12.30 uur).

Vanaf 1 januari 2010 geldt het digitale bestemmingsplan 
als het rechtsgeldige bestemmingsplan. U kunt het digitale 
bestemmingsplan ‘Kudelstaart op onderdelen’ vanaf 1 maart 
2013 bekijken op: www.ruimtelijkeplannen.nl onder plani-
dentificatiecode: NL.IMRO.0358.BPKUDELSTAARTOO-ON01. De 
pdf-versie van het plan kunt u vanaf 1 maart 2013 inzien via 
de gemeentelijke website www.aalsmeer.nl  (te vinden via de 
knop “bestemmingsplannen” in het keuzemenu rechts op het 
beeldscherm onder “ga direct naar”).

Gedurende deze inzagetermijn wordt een ieder in de gelegen-
heid gesteld om een schriftelijke of mondelinge zienswijze 
naar voren te brengen. Schriftelijke reacties worden gericht 
aan Gemeenteraad van Aalsmeer (postbus 253, 1430 AG Aals-
meer) onder vermelding van ‘zienswijze bestemmingsplan 
Kudelstaart’. Degene die buiten de openingstijden inzage wil 
hebben en degene die mondeling zijn zienswijze naar voren 
wil brengen kan daarvoor contact opnemen met het algemene 
telefoonnummer 0297-387575. Indien u met ingang van 22 
februari jl. reeds een zienswijze heeft ingediend op dit ont-

voor meer InFormatIe: www.aalsmeer.nl

werpplan hoeft u dit niet opnieuw te doen. Het staat u echter 
vrij een nieuwe zienswijze in te dienen.

welstandscommIssIe

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

ter Inzage bIj de aFdelIng dIenstverlenIng, 
balIe 5 (week 9)

t/m 07-03 Verleende omgevingsvergunningen voor: Aals-
meerderweg 304, Hortensialaan 84;Kastanjelaan 
22, Kudelstaartseweg 16, Sportlaan 43a, Zan-
doogjesstraat 21

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

t/m 08-03 Kennisgeving ontwerp beschikking, Wet algeme-
ne bepalingen omgevingsrecht, omgevingsver-
gunning (Uiterweg 84, bouwen van een woon-
huis)

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

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

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

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

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

t/m 04-04 Dorpsstraat 106 (het aanleggen van een brug 
en uitrit); Dorpsstraat 108 (het aanleggen van 
een brug en uitrit); Korianderhof/Venkelhof (het 
aanleggen van kabels en leidingen); Machine-
weg (het aanleggen van kabels en leidingen); 
Oosteinderweg 413a (het wijzigen van bedrijfs-
ruimte naar 2 studio’s); 1e J.C. Mensinglaan 40 
(het verwijderen van asbest); Ophelialaan 170a 
(het verwijderen van asbest); Dotterbloemstraat 
4 (het plaatsen van een dakkapel (vergunning 
verzonden 14 februari 2013)); Mr. Jac. Takkade 
33 ( het aanleggen van kabels en leidingen)

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

delen’
t/m 11-04 Omgevingsvergunning (Fuutlaan 5, het plaatsen 

van een dakkapel)
t/m 11-04 Omgevingsvergunning (Karperstraat 42-44, het 

verplaatsen van een kozijn)
t/m 30-04 Regeling op de ambtelijke commissie voor de 

bezwaarschriften Aalsmeer;

officiële mededelingen
28 februari 2013

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

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

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

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

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

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

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

aFspraken burgemeester en wethouders
Wilt u een afspraak maken met de burgemeester of met een 
van de wethouders, dan kunt u dit doen via het bestuurs-
secretariaat. Voor een afspraak met de burgemeester kunt u 
bellen naar tel. 387511. Voor een afspraak met een van de 
wethouders: tel. 387512. Raadpleeg voor de portefeuillever-
deling www.aalsmeer.nl of uw gemeentegids.

FractIespreekuur
Twee keer per maand is het mogelijk om de fracties geza-
menlijk te spreken tijdens een fractiespreekuur, dat voor-
afgaand aan de fractievergaderingen plaatsvindt op de 
dinsdagen. Dit gesprek zal maximaal 15 minuten duren. 
Voor een afspraak dient u minimaal één week voorafgaand 
aan het spreekuur contact op te nemen met de griffie via  
griffie@aalsmeer.nl of via 0297-387660. De volgende frac-
tiespreekuren vinden plaats op 5 maart en 26 maart 2013.

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

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.

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.

Verordening paracommerciële instellingen

Aalsmeer voert nieuwe 
Drank- en Horecawet uit
Aalsmeer - Dit jaar is de vernieuw-
de Drank- en Horecawet (DHW) in-
gegaan. De belangrijkste verandering 
is dat het toezicht van het rijk aan de 
gemeenten wordt overgedragen. Op-
vallende wijziging: jongeren onder de 
16 jaar zijn strafbaar als ze alcohol in 
hun bezit hebben. Als het voorstel tot 
wetswijziging van de nieuwe DHW ge-
honoreerd wordt, zal mogelijk op kor-
te termijn de strafbaarheid zelfs voor 
jongeren tot 18 jaar gaan gelden. Het 
toezicht op de Drank- en Horecawet 
werd uitgevoerd door de Nederlandse 
Voedsel- en Waren Autoriteit (NVWA). 
De burgemeester heeft vanaf 2013 de 
bevoegdheid om toezicht te houden 
op de naleving van de DHW en sanc-
ties op te leggen. Met de vernieuw-
de DHW wil het kabinet alcoholge-
bruik onder jongeren terugdringen, 
alcoholgerelateerde verstoring van de 
openbare orde aanpakken en bijdra-
gen aan het verminderen van de ad-

ministratieve lasten. Voortaan zijn jon-
geren onder de 16 jaar strafbaar wan-
neer ze in een horecagelegenheid of 
op de openbare weg in het bezit zijn 
van een  alcoholhoudende drank. Aan 
supermarkten en andere detailhan-
delaren die meer dan drie keer in een 
jaar de DHW overtreden, kan de bur-
gemeester een tijdelijk verkoopverbod 
van alcoholhoudende drank opleg-
gen. De gemeente is bovendien ver-
plicht voor paracommerciële instellin-
gen, zoals sportverenigingen, buurt-
huizen, clubs, studentenverenigingen, 
kerkgenootschappen etc. een veror-
dening op te stellen waarin onder an-
dere de dagen en tijdstippen van al-
coholverkoop worden vastgelegd. De 
gemeenteraad krijgt de bevoegdheid 
om facultatief de toegangsleeftijden in 
de horeca te koppelen aan sluitingstij-
den. Daarnaast kan de gemeenteraad 
indien nodig prijsacties (happy hours, 
stuntprijzen) reguleren. 

Jaarrapport Toezicht en Handhaving

4 x Bouwwerkzaamheden 
in gemeente stil gelegd
Aalsmeer - In 2011-2012 zijn stap-
pen gezet naar het verder professi-
onaliseren van Toezicht en Handha-
ving in de gemeente. Dat wil zeg-
gen een planmatige en program-
matische aanpak van de contro-
les waarbij er van te voren priori-
teiten zijn vastgesteld. De prioritei-
ten liggen bij levensbedreigende si-
tuaties, veiligheid, ernstige overlast 
en hinder en zaken die bestuurlijk 
van belang zijn. Er wordt gecontro-
leerd in de openbare ruimte en in 
en om gebouwen, bij evenementen, 
drank en horeca en kinderopvang. 
Wethouder Gertjan van der Hoe-
ven: “De gemeente heeft op het ge-
bied van Toezicht en Handhaving  in 
2012 belangrijke stappen gezet.  Al-
le plekken zijn gecontroleerd waar 
arbeidsmigranten tijdelijk wonen en 
ook alle jachthavens zijn gecontro-
leerd. Er zijn overtredingen gecon-
stateerd, maar de meeste daarvan 

worden gelukkig binnen korte tijd 
opgelost. Ik kan me voorstellen dat 
niet iedereen altijd even blij is met 
controle. Maar aan de andere kant 
geeft het natuurlijk wel een veilig 
gevoel als alles weer in orde is.” 
De afdeling Toezicht &Handhaving 
heeft in 2012 de volgende resulta-
ten geboekt: 237 Bouw- en sloop-
projecten gereed gemeld; 19 ou-
de bouwvergunningen ingetrok-
ken, omdat niet begonnen was met 
de bouw; 15 integrale milieucon-
troles bij bedrijven; 30 locatiedos-
siers milieu-inrichtingen geactua-
liseerd; 4 vuurwerk verkoopplaat-
sen bouwkundig en op verkoop-
dagen gecontroleerd; 90 glastuin-
bouwbedrijven bezocht en gecon-
troleerd; 15 integrale bodemcontro-
les uitgevoerd; op het gebied van 
milieu; 4 keer (bouw)werkzaamhe-
den stilgelegd, vanwege overtre-
dingen; 17 verzoeken om handha-

ving ontvangen van bewoners of 
ondernemers; 124 waarschuwingen 
en voornemen bestuurlijke sanctie 
(last onder dwangsom of bestuurs-
dwang) verzonden; 17 keer een last 
onder dwangsom opgelegd; 1 keer 
een last onder bestuurdwang op-
gelegd; 33 handhavingzaken afge-
rond; 270 mogelijke locaties van tij-
delijke huisvestingarbeidsmigran-
ten gecontroleerd (project loopt 
nog, er zijn 163 overtredingen ge-
constateerd. Sommige daarvan zijn 
opgelost en aan sommige wordt 
nog gewerkt); 52 jachthavens ge-
controleerd (waarvan er nu 51 vol-
doen); 58 bedrijven gecontroleerd 
op brandveiligheidsaspecten (pro-
ject loopt nog, bij 49 bedrijven zijn 
in meer of mindere mate overtredin-
gen geconstateerd.

Prioriteiten 2013
De afdeling Toezicht en Handha-
ving gaat zich in 2013 vooral toe-
leggen op de controle van de con-
structieve en brandveiligheid van 
gebouwen. Toezicht van sloopwer-
ken, vooral wanneer er asbest in het 
spel is. Controle op illegale bouw en 
sloop en het gebruik van gebouwen 
waar geen (juiste) vergunning voor 

is. Controle tijdelijke huisvesting ar-
beidsmigranten en woonschepen. 
Toezicht drank- en horecawet, met 
name leeftijdsgrenzen. Controles op 
jachthavens en glastuinbouw. Con-
trole parkeren, overlast honden-
poep, toezicht op het water, eve-
nementen en jeugdoverlast. Naast 
controle en toezicht wordt er in 
sommige gevallen als het nodig is, 
natuurlijk ook gehandhaafd.
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Muziek/Theater
Vrijdag 1 maart:
* Partytime in café de Praam, Zijd-
straat met dj vanaf 22u.
* Bands Red Maddies en Bonafied 
in Bacchus, Gerberastraat, 21.30u.
Zaterdag 2 maart:
* Favo-cinema van Antoine Zwager-
man in Oude Veiling, Marktstraat. 
Aanvang: 20u.
* Politieke film in Bacchus, Gerbe-
rastraat vanaf 21u.
* Hardcore met dj’s Chrone en The 
Demon Dwarf in N201 v/a 22u.
* Band Blackstone in Shack, Schip-
holdijk 253b, Oude Meer, 21.30u.
Zondag 3 maart:
* Concert Show- en Jachthoorn-
korps Kudelstaart in clubhuis Bil-
derdammerweg 116. Aanvang: 14u.
* Herbie and the guitar guy in The 
Shack, Schipholdijk 253b, Oude 
Meer vanaf 16u.
Dinsdag 5 maart:
* Tribute Philip Paar met combo 
aan Frank Sinatri met gastoptreden 
saxofonist in Oude Veiling, Markt-
straat. Aanvang: 20u. Uitverkocht.
Woensdag 6 maart:
* Dik Trom, de musical, in Crown 
Theater Aalsmeer. Aanvang: 19u.
Vrijdag 8 maart:
* Interactieve musical ‘Lover or Lo-
zer’ naar boek Carry Slee in Crown 
Theater Aalsmeer. Aanvang: 20u.
Zaterdag 9 maart:
* Filmavond Kizzzclub voor jeugd 
groepen 3 t/m 6 in Middelpunt, Wil-
helminastraat v/a 19u. 
* Voorjaarsconcert Song of Joy met 
mannenkoor uit Scheveningen in 
De Spil, Kudelstaart. Aanvang: 20u.
Zondag 10 maart:
* Mudbirds met blueszanger Hein 
Meijer in Oude Veiling v/a 15u.
Donderdag 14 maart:
* Muziekvoorstelling Joris Linssen & 
Caramba met ‘Licht’ in Crown Thea-
ter Aalsmeer. Aanvang: 20u.
Zaterdag 16 maart:
* Ierse muziek van Scrum ‘A night 
of Tunes an’ Tales’ in Crown Theater 
Aalsmeer. Aanvang: 20u.
* Concert Sursum Corda in Doops-
gezinde kerk, Zijdstraat, 20u.

Exposities
28 februari t/m 3 maart:
* Galerie Artline, Uiterweg 184 open. 
Iedere donderdag tot en met zater-
dag van 12 tot 17u. Ook iedere eer-
ste zondag van de maand open.
Zaterdag 2 maart:
* Crash museum in fort Aalsmeer, 
Aalsmeerderbrug open, 11-16u. 
Tot en met 17 maart:
* Expositie ‘Stuifmeel’ met negen 
Aalsmeerse kunstenaars in Oude 
Raadhuis, Dorpsstraat. Open: iedere 
donderdag t/m zondag 14-17u.
2 en 3 maart:
* Expositie met beelden, schilderij-

en en glaskunst in galerie Sous-Ter-
re, Kudelstaartseweg. Zaterdag en 
zondag open 13 tot 17u. 
Maart:
* Verkooptentoonstelling kinderte-
keningen uit Wit-Rusland in Het Ou-
de Raadhuis, Dorpsstraat.

Diversen.
Donderdag 28 februari:
* Dialezing Groei en Bloei over reis 
door Australië in Wellantcollege, 
Linnaeuslaan v/a 20u.
* Kaartavond BV Oostend in Middel-
punt, Wilhelminastraat v/a 20u.
Vrijdag 1 maart:
* Verkoop Rode Kruis bij AH, Polder-
meesterplein, 9-17u.
* Speelavond IJsclub Oost in Anker, 
Oosteinderweg 273a vanaf 20u.
* Dartavond Poel’s Eye in Dorpshuis 
Kudelstaart. Inschrijven tot 20u.
* Kaartavond BV Hornmeer in buurt-
huis Roerdomplaan 3 v/a 20u.
Zaterdag 2 maart:
* Rommelmarkt in Ontmoetingskerk, 
Rijsenhout van 10 tot 16u.
* Klusochtend bij Het Dijkhuis, 
Aalsmeerderdijk, Oude Meer, 10u.
Maandag 4 maart:
* Bijeenkomst postzegelvereniging 
met lezing en veiling in Parochie-
huis, Gerberastraat vanaf 20u.
* Rondreisjury op bezoek bij Film- 
en Videoclub in ‘t Anker, Oostein-
derweg 372 vanaf 20u.
Dinsdag 5 maart:
* Darten in Het Middelpunt, Wilhel-
minastraat vanaf 20u.
5 tot en met 10 maart:
* Kermis in Aalsmeer, terrein langs 
Dreef in Hornmeer.
Woensdag 6 maart:
* Oost-Inn in De Mikado, Catharina 
Amalialaan 66. Van 9.30 tot 11.30u. 
Ook literaire avond 19.30-21.30u.
* Koffie in de Spil, Bilderdammer-
weg, Kudelstaart vanaf 10u.
* OVAK-soos in Parochiehuis, Ger-
berastraat v/a 14u.
* Klaverjassen bij De Geluksvogels 
in Dorpshuis Kudelstaart v/a 20u.
Donderdag 7 maart:
* Soosmiddag voor 55+ in Dorps-
huis Kudelstaart, 13.30 tot 16.30u.
* Ouderensoos BV Oostend in ‘t 
Middelpunt, Wilhelminastraat om 
14u. V/a 20u. sjoelavond.
* Sjoelcompetitie in De Reede, Rij-
senhout vanaf 20u.
* Kienen om boodschappen bij Sup-
persvereniging in Dorpshuis Ku-
delstaart vanaf 20.30u.
Zaterdag 9 maart:
* Kinder- en dameskledingbeurs in 
Dorpshuis Kudelstaart, 12-14.30u.

Vergaderingen
Dinsdag 5 maart:
* Publieksavond gemeente en politie 
over inbraakpreventie in burgerzaal, 
gemeentehuis op Raadhuisplein v/a 
19.30 uur. Inloop vanaf 19.15u.
Donderdag 14 maart:
* Vergadering Beraad en Raad in 
gemeentehuis, Raadhuisplein, 20u.

AGENDA

STAGE
MUSIC SHOP

AANRADER

Stemapparaat
met clip ‘CLX’

€ 18,50

Mondharmonica
‘Hering’ Free Blues

€ 15,50
Banjo (5-snarig)

  € 336,-€ 15,50
Stemapparaat

336,-
AANBIEDING

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

DÉ VIOOLSPECIALIST

Banjo

AANBIEDING

NIEUW

Klassieke gitaar
‘Valencia’  4/4 

€ 59,- (ook 1/2 + 3/4)

TheatertipTheatertipTheatertipTheatertipTheatertipTheatertipTheatertipTheatertipTheatertipTheatertipTheatertipTheatertip!!!

Joris Linssen & Caramba in Crown Theater. Foto: Folkert Rinkema.

Joris Linssen & Caramba 
in het Crown Theater
Aalsmeer - Televisiepersoonlijk-
heid Joris Linssen, onder andere 
bekend van Taxi, Joris’ Showroom 
en Hello Goodbye, heeft besloten te 
stoppen met dat laatste programma. 
Na acht jaar is hij toe aan een nieu-
we uitdaging. Joris vertelt in diver-
se interviews dat de sfeer van dat 
programma, wat overigens gewoon 
doorgaat met een andere presenta-
tor, veel weg heeft van de sfeer van 
de voorstellingen die hij geeft met 
zijn band Caramba. “De concerten 
zijn heel vurig en intiem. Wij ver-
tellen persoonlijke verhalen en zin-
gen prachtige liederen. Ook over het 
eerbetoon dat wij brachten aan ons 
idool Armando Manzanero (een be-
kende Mexicaanse zanger en com-
ponist).“ Waarom hun nieuwe show 
‘Licht’ heet, vertelt Joris het volgen-
de: “We maakten de Mexicoreis en 
speelden onze muziek met Neder-
landse teksten. Die tournee was een 
groot succes en eindigde zelfs met 
een magisch concert voor twintig 
duizend uitzinnige Mexicanen. Ook 
hebben we in dat land onze twee 
jaar geleden overleden bassist Je-
roen Groenendijk geëerd. Het was 
eigenlijk een soort bedevaart dus, 
maar ook een manier om dat ver-
driet te verwerken. En gingen we 
heen als vier vrienden, we kwa-
men terug als broers. Voor ons is 
een droom uitgekomen en we heb-
ben tevens een zware periode afge-
sloten. Nu is er een nieuw tijdperk. 
Nu is er licht.” De band werd opge-
richt in 1999 en bracht in 2000 de 
eerste cd uit. Vervolgens leidde de 
groep een slapend bestaan, terwijl 
Joris’ tv-carrière opbloeide. Vanaf 
2007 begon de echte opmars van 
Caramba. Na verschillende tour-
nees is nu dus hun nieuwe voorstel-
ling ‘Licht’ te bewonderen. Door hun 
vriendschap, het aanstekelijke spel-
plezier en de liefde voor de muziek 
is de voorstelling echt licht, ener-
giek en meeslepend. De vierkoppi-
ge band stelt zich kwetsbaar op en 
dat werkt hartverwarmend. Maar zij 
spelen ook met heel veel energie en 
brengen zelfs feestelijke nummers. 
“Het leven moet je vieren”, vertelt 
Joris, en verder: “Dat is ook heel 
Mexicaans: een lach en een traan. 
Na afloop van de try outs kwamen 

mensen naar ons toe met tranen in 
de ogen, die zeiden: Het is zo puur, 
zo mooi, maar ook zo gezellig. Het is 
echt een belevenis.” 
Enthousiast geworden? Joris Lins-
sen & Caramba brengen hun show 
‘Licht’ op donderdag 14 maart in 
Crown Theater Aalsmeer. De voor-
stelling begint om 20.00 uur. Kaar-
ten voor deze hartverwarmende 
show zijn tegen sprintprijzen voor 
slechts 18, 50 euro te koop! Regu-
liere prijs is 23,50 euro. Kijk op www.
crowntheateraalsmeer.nl of bel 
0900-1353. . Kaarten kunnen ook 
aan de zaal gekocht worden een 
uur voor aanvang van de voorstel-
ling, vanaf 19.00 uur. 
Door Miranda Gommans

Vet: Dik Trom!
Aalsmeer - Op woensdag 6 maart: 
Dik Trom, de vetste musical van het 
jaar, in het Crown Theater Aalsmeer!
Zet je schrap! Hou je vast! Dik Trom 
komt eraan. En Dik is niet alleen: 
hij neemt een heel circus mee! Dik 
Trom is lachen en ongetwijfeld de 
allervetste musical van het jaar! De 
voorstelling op woensdag 6 maart 
begint om 19.00 uur en via sprint-
prijzen bedraagt de toegang 24,50 
euro. Reguliere prijs is 29,50 euro.

Interactief: 
‘Lover of Loser’
Aalsmeer - Vrijdag 8 maart in het 
Crown Theater: ‘Lover of Loser’, de 
eerste interactieve musical ter we-
reld naar het boek van Carry Slee 
(12+). Het publiek heeft een rol en 
bepaalt hoe de voorstelling verloopt! 
De vijftienjarige Eva heeft proble-
men met haar stiefvader. Ze is bang 
dat hij haar wil misbruiken, maar 
haar moeder gelooft haar niet. Kan 
Mees, de jongen op wie ze verliefd 
is, haar helpen of valt ze ten prooi 
aan een loverboy? ‘Lover of Loser’ 
begint vrijdag 8 maart om 20.00 uur 
in Crown Theater Aalsmeer aan de 
Van Cleeffkade 15. Sprintprijs voor 
een kaartje is 17,50 euro, de regulie-
re prijs is 21 euro.

Films voor iedereen in Crown Cinema

Vandaag première actie-
film ‘Beautiful Creatures’
Aalsmeer - Vandaag, donderdag 
28 februari, gaat in Crown Cinema 
de actiefilm ‘Beautiful Creatures’ in 
première. In het rustige dorpje Gat-
lin gebeurt nooit iets verrassends. 
Ethan Wate is dan ook vastbeslo-
ten om na school zo snel mogelijk 
het dorp te verlaten. Totdat de mys-
terieuze Lena in Gatlin komt wonen. 
Ethan voelt zich op een bijzonde-
re manier tot haar aangetrokken en 
ondanks dat iedereen waarschuwt 
uit haar buurt te blijven, worden ze 
verliefd. Samen ontdekken ze al snel 
dat duistere geheimen hun families 
binden. De film duurt 124 minuten 
en is vandaag om 21.00 uur te zien, 
vrijdag om 16.30 en om 20.45 uur, 
zaterdag om 18.45 uur, zondag om 
18.15 uur en maandag en dinsdag 

om 20.45 uur. 
Van de film ‘Ushi Must Marry’ kan 
vrijdag genoten worden vanaf 18.45 
uur en zondag vanaf 16.15 uur. 
Nog steeds een hit: ‘Verliefd op Ibi-
za’, vanavond te zien om 18.45 uur, 
zaterdag om 21.00 uur en zondag 
om 20.45 uur. Voor de jeugdige be-
zoekers presenteert Crown Cine-
ma ‘Nijntje de Film’ zaterdag om 
12.45 uur en zondag om 12.15 uur 
en ‘Bobby en de Geestenjagers’ za-
terdag om 14.45 uur en zondag om 
14.15 uur. Een aanrader tot slot: De 
familiefilm ‘Chimpanzee’, op zater-
dag om 16.45 uur te zien de bios 
in Aalsmeer aan de Van Cleeffkade 
15 en op maandag vanaf 18.45 uur. 
Voor meer informatie en reserveren 
kan kaarten: www.crowncinema.nl. 

Zaterdag Mr. Boogie Woogie
Hoofddorp - Pianist Eric-Jan Over-
beek, beter bekend als Mr. Boogie 
Woogie, en zijn band staan aan-
staande zaterdag 2 maart in de 
grote zaal van De Meerse. Exclu-
sief voor De Meerse, is de 65-jarige, 
Amerikaanse gitarist Jimmy Molière 
uit New Orleans overgekomen om 
de bezoekers een heerlijke avond 
te bezorgen. Molière speelde vanaf 
1980 in de Fats Domino Band totdat 
Fats in 2005 besloot met pensioen 
te gaan. In de gloednieuwe show 
‘Big Easy’ vergezellen bezoekers 

Mr. Boogie Woogie en zijn 10-mans 
band (met zeker 3 muzikanten uit 
Aalsmeer!) tijdens een muzikale reis 
naar de ‘Big Easy’, beter bekend als 
New Orleans, en maken de aanwe-
zigen kennis met de muziek van de 
meest bekende blues-ambassa-
deurs die deze stad rijk is. De show 
in de grote zaal van De Meerse in 
Hoofddorp begint om 20.15 uur. 
Kaarten voor ‘Big Easy’ zijn nog ver-
krijgbaar via de kassa van De Meer-
se, telefonisch via 023-5563707 of 
via www.demeerse.com. 

Dj’s Chrono & The Demon Dwarf
Hardcore Reload in N201
Aalsmeer - Hardcore Reload is te-
rug in het N201 programma. In de 
periode 2001 tot 2008 was dit feest 
bekend tot in de wijde omtrek. Om 
diverse redenen heeft het feest een 
tijdje in de koelkast gestaan, maar 
omdat hardcore weer helemaal hot 
is, kan er ook in de N201 weer re-
gelmatig flink gehakt worden en 
zullen er weer veel bekende arties-
ten de revue passeren. Zaterdag 2 
maart staat er een illuster duo ach-
ter de knoppen: Chrono & The De-
mon Dwarf. In zeer korte tijd hebben 

deze twee dj’s het hardcore circuit 
veroverd met hun venijnige en aan-
stekelijke draaistijl. De rest van de 
avond zorgen lokale dj-duo’s Thos-
ba & Backfire en Megalodon & the 
Driller er voor dat de dansvloer ge-
vuld kan blijven. Het volgende feest 
is al gepland: zaterdag 11 mei met 
als headliners Counterfeit & Ne-
gative-A. Het feest in de N201 aan 
de Zwarteweg begint zaterdag om 
22.00 uur en de entree is 7,50 euro. 
Minimumleeftijd is 16 jaar en legiti-
matie is verplicht.

Rockcovers en akoestisch 
duo dit weekend in Shack
Oude Meer - Aankomend week-
end twee totaal verschillende bands 
op het podium van The Shack. Op 
zaterdag 2 maart kan genoten wor-
den van vette rockcovers van Black-
stone! Blackstone komt uit de regio 
Hoofddorp, Vijhuizen en De Kaag. 
Walter (zang), Stephan( bas), Gui-
do (gitaar) en Joop (Drums) gaan 
al rockend back to the seventies! En 
zondagmiddag 3 maart staan Her-
bie and The Guitar guy op het po-
dium in Oude Meer. Harbert Gre-
zel (Herbie) en Henk de Ruiter ont-
moetten elkaar een aantal jaren ge-
leden op een Bluesfestival dat Henk 
organiseerde. Het contact is daarna 
altijd gebleven en in de zomer van 
2011 resulteerde dit in een afspraak 
om samen eens wat te spelen. Na 
een paar keer gerepeteerd te heb-

ben werd besloten om Herbie and 
the Guitar guy op te richten. Okto-
ber 2011 stonden de eerste optre-
dens gepland, de reacties van het 
publiek waren lovend en inmiddels 
zijn zij een veel gevraagd duo ge-
worden. The Shack is op zaterdag 
geopend vanaf 20.00 uur en Black-
stone begint om 21.30 uur. Zon-
dagmiddag gaat de deur om 15.00 
uur open en nemen Herbie and the 
Guitar guy rond de klok van 16.00 
uur plaats op het podium. Entree is 
beide dagen 5 euro. Voor alle info: 
www.the-shack.info. Adres is Schip-
holdijk 253b in Oude Meer. Alvast 
een tip voor volgend weekend: Za-
terdag 9 maart de Aalsmeerse band 
The Whatts en zondagmiddag 10 
maart de soul en blues-sensatie uit 
Amerika: John Nèmeth & Band!

Aanstaande zondag in clubgebouw
Show- en Jachthoornkorps 
Kudelstaart geeft concert
Kudelstaart - Zondag 3 maart zal 
er in het clubgebouw van het Show- 
en Jachthoornkorps Kudelstaart 
haar jaarlijkse SJK- middag worden 
gehouden. De leden van het korps 
willen graag laten horen wat er dit 
seizoen voor muziekstukken zijn in-
gestudeerd. Sinds september staat 
het korps onder muzikale leiding 
van Eddy Knoop, een jachthoorn-
man in hart en nieren die het korps 
al eerder onder zijn hoede nam. Een 
frisse muzikale wind waait er door 
het korps en daarbij horen ook nieu-
we muziekstukken waar hard op 
wordt geoefend. Het korps bestaat 
uit 25 leden en zeker de helft daar-
van zijn nog jong, 10 tot 13 jaar. Wie 
de jeugd heeft kan vooruit kijken 
en dat doet het korps dan ook. De 
komende maanden zullen er weer 
verschillende optredens plaatsvin-
den in de omgeving en ook zal er in 

het voorjaar weer meer buiten wor-
den gerepeteerd om het marcheren 
en showelementen weer meer aan-
dacht te kunnen geven. In de win-
ter is er door de muziekcommissie 
nagedacht over een showprogram-
ma en daar wordt veel van verwacht. 
Het Show- en Jachthoornkorps kan 
overigens altijd nieuwe leden ge-
bruiken. De leden van het Show- en 
Jachthoornkorps nodigen iedereen 
van harte uit om zondag 3 maart te 
komen kijken naar deze echte Ku-
delstaartse muziekvereniging. Een 
club waar Kudelstaart trots op mag 
zijn, want het aantal jachthoorn-
korpsen in Nederland is niet groot, 
nog zo’n 20 groepen bespelen dit 
instrument. Komt naar het club-
gebouw aan de Bilderdammerweg 
116. Het concert begint om 1400 
uur. Voor inlichtingen: 0297-348370 
of 328671.

Favoriete film van Antoine 
Zwagerman in ‘Ouwe’
Aalsmeer - De volgende keu-
ze voor de favoriete film wordt ge-
maakt door Antoine Zwagerman. 
Zaterdagavond 2 maart staat de 
favoriete film van de directeur van 
de Jozefschool op het programma. 
Het thema van de film is simpel. Het 
gaat over een jongetje dat liefde no-
dig heeft, maar nog niet begrijpt 
wanneer die hem ook gegeven 
wordt. Zo’n onderwerp zou gemak-
kelijk kunnen leiden tot een vrese-
lijk sentimentele film, maar dat is 
hier gelukkig absoluut niet het ge-
val. De muziek beperkt zich tot het 
absolute minimum. 
Het scenario biedt geen knallende 
finale. Dit is een momentopname 
uit een leven, maar wel een écht le-

ven. Het is een mooie en opvallend 
hoopgevende film. Komt u/jij ook 
kijken? Zaterdagavond 2 maart van-
af 20.30 uur in De Oude Veiling in de 
Marktstraat. Entree: uw gift.

Tribute Philip Paar uitverkocht
Op dinsdag 5 maart brengt zanger 
Philip Paar samen met zijn vaste 
combo The Sinatra Connection een 
tribute aan The Voice, Frank Sinatra. 
Met als zeer bijzondere gast de in-
middels legendarische Amerikaan-
se tenor-saxofonist Scott Hamilton. 
De tribute-avond begint om 20.00 
uur en de toegang bedraagt 15 eu-
ro. Reserveren is niet meer mogelijk. 
Dit unieke concert is namelijk ge-
heel uitverkocht 

Aalsmeerse bands vrijdag 
in cultureel café Bacchus
Aalsmeer - Cultureel café Bacchus 
schuwt de controverse niet. Dat 
blijkt uit de bands die aanstaande 
vrijdagavond 1 maart op het podium 
staan. Om te beginnen de wereldbe-
roemde Red Maddies uit Aalsmeer, 
een band die zich heeft gespeciali-
seerd in het spelen van covers van 
pop- en rock-nummers. De andere 
band, die het podium betreed, heeft 
zich tot levensdoel gesteld om ie-
dereen op de dansvloer te krijgen 
en te houden. Bonafied, dus op wel-
overwogen wijze. Deze coverband 
brengt dansbare muziek. Twee to-
taal verschillende bands, maar ze 
hebben zich voorgenomen het pu-
bliek te verwennen met een avond 

dansen op bekende muziek. Bac-
chus in de Gerberastraat gaat vrij-
dagavond open om 21.00 uur. Vanaf 
21.30 uur gaan de spots aan voor de 
bands. Toegang: uw gift.

Zaterdag filmavond
En komende zaterdagavond 2 maart 
verandert het kleinste culturele ca-
fé van West Europa in de kleinste ci-
nema binnen het zelfde gebied. Dit 
keer vertoont Bacchus een film over 
een keurig ventje uit Amsterdam 
Zuid. Geobsedeerd door een pron-
te ‘Bijlmerbabe’ raakt hij helemaal 
los van zijn roots! Zaterdagavond 2 
maart vanaf 21.00 uur. De toegang 
bedraagt 3,50 euro per persoon.

Rommelmarkt in 
Ontmoetingskerk
Rijsenhout - Voor de 26ste keer 
wordt op zaterdag 2 maart de Rij-
senhoutse rommelmarkt gehou-
den. Van 10.00 tot 16.00 uur worden 
in de Ontmoetingskerk aan de Werf 
diverse spulletjes tegen interessan-
te prijzen te koop aangeboden. Er 
zijn boeken, speelgoed, serviezen 

en andere prullaria en uiteraard kan 
genoten worden van koffie, thee of 
fris. Een deel van de opbrengst gaat 
naar de stichting Zorgzaam Rijsen-
hout en het project Be More van 
Birgit Vos, die als vrijwilliger bij Mo-
therof Peace van 26 augustus tot 18 
oktober aan de slag gaat in Zuid-
Afrika. Om 15.00 uur kunnen vuil-
niszakken worden gekocht à 5 euro 
en deze mogen gevuld worden met 
alles wat er nog staat of ligt. 

Concert Sursum 
Aalsmeer - Christelijke muziekver-
eniging Sursum Corda kan dit jaar 
wegens de verbouwing niet terecht 
in de burgerzaal van het raadhuis 
voor haar jaarlijkse concert. De ver-
eniging heeft besloten, en is heel blij 

met de mogelijkheid, hiervoor uit te 
wijken naar de Doopsgezinde kerk 
in de Zijdstraat 55. Op zaterdag 16 
maart kunnen muziekliefhebbers 
komen luisteren naar ‘muziek van 
over de hele wereld’. Het concert 
van Sursum Corda begint om 20.00 
uur, zaal open vanaf 19.30 uur. 
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In alle vestigingen!
Showroom leegverkoop 

Van Kouwen dit weekend
Aalsmeer - Aanstaand weekend 
is hét moment om je slag te slaan. 
Van Kouwen houdt een specta-
culaire showroom leegverkoop in 
alle vestigingen. “We hebben een 
flinke hoeveelheid nieuwe auto’s 
op voorraad. In het voorjaar wil-
len we graag schoon schip ma-
ken in onze showrooms. Door-
dat we zeer scherp hebben inge-
kocht, kan dit weekend de beste 
deal ooit worden gedaan!”, aldus 
Frank Vaneman, directeur van de 
Van Kouwen bedrijven. 

“Daarnaast zijn we op zoek naar 
goed onderhouden occasions 
waar we een hogere inruilprijs 
voor kunnen bieden. In combina-
tie met het inkoopvoordeel op de 
voorraadauto’s dus hét moment 
om zaken te doen.” Van Kou-
wen heeft vorige week de nieuwe 
Opel Adam geïntroduceerd aan 
haar klanten. Dit was een enorm 

succes en ook van dit model au-
to komt een flinke nieuwe voor-
raad in de showrooms te staan. 
Daarnaast zijn er bij Opel natuur-
lijk de scherp geprijsde en ruim 
uitgeruste Berlin modellen, bij Fi-
at staat een zeer aantrekkelij-
ke Panda en Punto aanbieding in 
de showroom en bij Kia profite-
ren snelle beslissers van de 50/50 
deal in combinatie met extra 
voordeel op de Picanto en de Rio. 
Bij Alfa Romeo ontvangt u tijde-
lijke inruilpremies en profiteert u 
van de actie-uitvoeringen van de 
MiTo en Giulietta. Chevrolet stunt 
met een Aveo rijklaar voor 11.950 
euro. Bezoek de showroom leeg-
verkoop bij Van Kouwen op zater-
dag 2 en zondag 3 maart. 

Het complete aanbod en ope-
ningstijden is te vinden op de 
website van Van Kouwen: www.
vankouwen.nl.

Body- en mindtraining op muziek
Doe ook mee met Tacoyo!
Aalsmeer - Vóór de zomer fit en 
ontspannen? Doe mee met Tacoyo, 
een body- en mindtraining op mu-
ziek. Tacoyo verbetert de houding, 
figuur en souplesse, stimuleert de 
vetverbranding en het uithoudings-
vermogen, combineert inspannings- 
met ontspanningsoefeningen, is een 
no-nonsense training, met losse ge-
wichtjes. Tacoyo combineert de ge-
zelligheid van een groepsles met het 
kunnen trainen op je eigen niveau 
en is daardoor geschikt voor jong 
en oud en mannen en vrouwen. Ta-
coyo duurt 5 kwartier per les, waar-
van het laatste kwartier wordt ge-

bruikt voor totale ontspanning. Ta-
coyo wordt ook aanbevolen door fy-
siotherapeuten. Voel je ook lekker 
in je vel! En doe nú vrijblijvend mee 
met een proefles. 
De training wordt gegeven op 
maandagavond in de gymzaal in de 
Roerdomplaan 1 in de Hornmeer 
van 19.15 tot 20.30 uur en van 20.30 
tot 21.45 uur. Voor meer informa-
tie en meedoen vrijblijvende proef-
les kan contact opgenomen worden 
met Nanette Elfring, gecertificeerd 
Tacoyo trainer via n.elfring@tacoyo.
nl of bel 06-37324261. Kijk ook op: 
www.tacoyo.nl.

Verkoopstand 
Rode Kruis

Aalsmeer - Op vrijdag 1 maart 
wordt een verkoopstand door het 
Rode Kruis ingericht bij de ingang 
van Albert Heijn op het Poldermees-
terplein. Allerlei handgemaakte ar-
tikelen worden te koop aangebo-
den. Omdat de kou nog steeds niet 
uit de lucht is, ook dikke wollen trui-
en, sjaals en sokken. Verder tafella-
kens, kinderkleertjes, sloffen en fe-
licitatiekaarten tegen hele scher-
pe prijzen. De opbrengst van deze 
verkoping zal, net als in voorgaande 
jaren, weer besteed worden aan de 
aanschaf van nieuw handwerkma-
teriaal, zodat het sociale werk van 
het Rode Kruis voortgang kan vin-
den. De verkoop in Oost begint om 
9.00 uur en zal duren tot 17.00 uur. 

Valentijn-actie Meer Aalsmeer
Aalsmeer - Het Ondernemersfonds 
is een feit. Sinds 1 januari van dit 
jaar werken alle ondernemers voor 
en met elkaar om het winkelgebied 
in het hart van Aalsmeer flink te la-
ten kloppen. En dan is Valentijns-
dag, een dag waarop geliefden el-
kaar extra aandacht geven met ca-
deautjes en bloemen, een uitgele-
zen gelegenheid om deze samen-
werking te laten zien. Voor het kers-
verse marketing en promotieteam 
van het Ondernemersfonds was er 
dus werk aan de winkel. In een rap 
tempo werd een succesvolle ac-
tie in elkaar getimmerd. Alle aan-
kopen in Aalsmeer Centrum wer-
den in de week voor Valentijn be-
loond met een kans op een roman-
tische prijs, ter beschikking gesteld 
door een aantal ondernemers. De 
actie werkte zeer positief. Alle con-
sumenten reageerden enthousi-
ast. En dat is waar het de winkeliers 
om gaat, enthousiaste en tevreden 
consumenten. Zaterdag 9 februa-
ri werden alle bezoekers nog extra 
opgewarmd voor Valentijn, er wer-
den lekkere bonbons uitgedeeld, 
beschikbaar gesteld door Marti-
nez bonbons. De winnaars van de-
ze romantische Valentijn-prijzen zijn 
ondertussen geïnformeerd. Elana 
Troost uit De Kwakel heeft de der-

de prijs gewonnen, een uitgebreide 
knip- en kleurbeleving bij All About 
Hair in de Hadleystraat. De tweede 
prijs is uitgereikt aan Gerie Melle-
ma uit Kudelstaart, zij mag een lin-
gerie-set naar keuze op komen ha-
len bij Van der Schilden aan het 
Raadhuisplein. De eerste prijs, een 
romantisch diner voor twee bij Het 
Wapen van Aalsmeer aan de Dorp-
straat, is gewonnen door Mary Win-
ters uit Aalsmeer. 

Nieuw en uniek: Honden 
Uitlaat Service Aalsmeer
Aalsmeer - Honden Uitlaat Ser-
vice Aalsmeer biedt een unieke uit-
laat service. Uw hond wordt op in-
dividuele basis uitgelaten. Hij of 
zij gaat dus niet mee met een gro-
te groep andere honden of mee in 
de auto. Uw hond wordt thuis opge-
haald waarna hij of zij zijn vertrouw-
de wandeling in de buurt gaat ma-
ken.
Heeft u aan een uitlaatservice ge-
dacht maar is uw hond niet geschikt 
om mee te wandelen in een roedel? 
“Veel honden zijn door fysieke of so-
ciale problemen niet geschikt voor 
een groepswandeling, maar toch 
verdienen zij ook voldoende bewe-
ging en aandacht”, zeg initiatief-
neemster Leonie Welling. Ze ver-
telt: Ik ben op het idee gekomen van 
een uitlaatservice, omdat ik zelf een 
hond heb die niet geschikt is om 
mee te geven aan een ‘gewone’ uit-
laatservice, omdat hij niet los kan 
lopen en niet gecastreerd is. Bij de 

meeste uitlaatservices kan een on-
gecastreerde reu of een loops teef-
je niet mee, omdat dit problemen 
geeft in de groep. Ze moeten ook 
altijd eerst in een busje zitten met 
zijn zessen of zelfs achten en dat 
vond ik eveneens geen prettig idee. 
Ik ga de honden dus thuis ophalen 
en loop dan hun vertrouwde wan-
deling in de buurt waarna ik ze weer 
veilig thuis breng. Op deze manier 
krijgen ze alle aandacht die ze no-
dig hebben en hebben ze lekker ge-
wandeld.”

Interesse? Neem contact op voor 
meer informatie of een intakege-
sprek waarin de mogelijkheden 
besproken zullen worden. Bel 06-
16349230 of mail naar uitlaatser-
vice-aalsmeer@hotmail.nl. De Hon-
den Uitlaat Service is beschikbaar 
van maandag tot en met vrijdag van 
7.00 uur tot 17.00 uur. Overige tijden 
zijn altijd bespreekbaar. 

Kledingbeurs in 
het Dorpshuis

Kudelstaart - Zaterdag 9 maart 
wordt er weer één gezamenlijke da-
mes en kinderkledingbeurs gehou-
den in het Dorpshuis. Het betreft 
voorjaars en zomerkleding voor àl-
le kindermaten, dus van maat 56 tot 
en met maat 176, babyuitzet en ge-
bruiksartikelen en speelgoed en da-
meskleding van maat 36 tot en met 
maat 44. Ook nu geldt dat de kle-
ding schoon en heel en van deze tijd 
moet zijn. De inbreng is maximaal 
20 stuks kinderkleding en maximaal 
15 stuks dameskleding. Voor speel-
goed geldt ook een maximum van 
15 stuks. Om teleurstelling te voor-
komen is het noodzakelijk, dat de 
inbrengers een nummer aanvragen 
bij één van de dames van de orga-
nisatie. Voor de in- en verkoop geldt 
een 10% regeling. Kleding inbren-
gen kan op de beursdag van 8.30 
tot 9.00 uur, de verkoop vindt plaats 
van 12.00 tot 14.30 uur en het uit-
betalen is gepland tussen 17.00 en 
17.30 uur. Voor meer informatie en 
het aanvragen van een nummer: 
Truus de Geus, tel. 0297-323072 
(niet op maandag en woensdag) of 
Leni Buisma, tel. 0297-360942 (tus-
sen 15.00 en 18.00 uur).

Het team van Signum Notariaat met in het midden Mathijs van Gaalen.

Nauw betrokken bij mensen
Nieuwe naam Boswijk & Van 
Gaalen: Signum Notariaat
Aalsmeer - Op 1 maart 2013 is het 
precies vijf jaar geleden dat Mathijs 
van Gaalen in zijn geboortedorp 
Aalsmeer werd benoemd tot nota-
ris. Het eerste lustrum is een goed 
moment om een aantal vernieuwin-
gen die al enige tijd in de pen zitten 
wereldkundig te maken. Te begin-
nen met een nieuwe naam. Het no-
tariskantoor op de vertrouwde plek 
op de hoek Stommeerweg met de 
Hadleystraat heet niet langer Bos-
wijk & Van Gaalen, maar gaat verder 
als Signum Notariaat. Aan het druk-
ke bestaan dat bij zijn functie hoort, 
is notaris Mathijs van Gaalen inmid-
dels wel gewend. 
“Het is een cliché, maar de tijd is 
echt omgevlogen”, zegt hij. “Zowel 
op kantoor als in ons werkgebied 
is er veel gebeurd en veranderd. De 
economische crisis heeft ook ons 
niet onberoerd gelaten, maar geluk-
kig hebben we veel trouwe klanten. 
Alweer een paar jaar geleden heeft 
notaris Carel Boswijk wegens ziekte 
helaas afscheid moeten nemen van 
ons kantoor. Mede daarom is het nu 
tijd om een nieuwe naam te intro-
duceren.”
Met Signum Notariaat wordt een 
verwijzing gemaakt naar de dage-
lijkse praktijk van het notariskan-
toor. Signum is Latijn voor ‘teken’ 
en brengt daarmee een van de be-
langrijkste taken van de notaris – 
het ondertekenen van notariële ak-
tes – tot uitdrukking. Het in de no-
tarisbranche traditionele gebruik 

van de eigen achternaam in de kan-
toornaam is bewust achterwege ge-
laten, zegt Mathijs van Gaalen. “De 
kracht van ons kantoor is de orga-
nisatie die er achter zit. Wij zijn niet 
afhankelijk van één persoon maar 
werken met een team dat de klan-
ten in Aalsmeer kent en hen zo goed 
mogelijk probeert te helpen.”
De naamswijziging is niet de eni-
ge vernieuwing. Het kantoor aan 
de Stommeerweg, ingang Hadleys-
traat, heeft een gedeeltelijke meta-
morfose ondergaan. De passeerka-
mer, enkele kantoorruimtes, het toi-
let- en keukenblok en de tuin zijn of 
worden gemoderniseerd en van een 
bijpassende inrichting voorzien. An-
dere ruimtes, zoals de entree en de 
overige kantoren, staan nog in de 
planning voor een renovatie. 
Bij Signum Notariaat werken naast 
de notaris drie kandidaat-notaris-
sen, een juriste, twee rechtenstu-
denten en vijf à zes secretarieel me-
dewerkers. 
“Het familierecht is onze specia-
lisatie”, zegt Mathijs. “Dat is waar-
devol werk waarin de persoonlijke 
aandacht en het meedenken met 
de klant zeer gewaardeerd wor-
den. Daar doen we dan ook hard 
ons best voor. In combinatie met het 
vennootschapsrecht en de bijzon-
dere vastgoedprojecten kun je wel 
zeggen dat wij ons nauw betrokken 
voelen bij veel mensen en ontwik-
kelingen in Aalsmeer. En zo hoort 
het ook.”

Aalsmeerse expositie in Oude Raadhuis

Verstilde schoonheid van 
Monic Persoon in ‘Stuifmeel’
Aalsmeer - Tijdens de expositie 
‘Stuifmeel’ in Het Oude Raadhuis in 
de Dorpsstraat is onder meer werk 
te zien van fotografe Monic Persoon. 
Het werk van Monic is vooral be-
kend vanwege de prachtige verstil-
de schoonheid van mooie Aalsmeers 
plekjes, die zij op bijzondere en ge-
heel eigen wijze weet vast te leggen. 
Doorlopend hangen er van haar hand 
steeds wisselende zwart-wit portret-
ten van lezende Aalsmeerders op hun 
favoriete plekje met hun favoriete 
boek in het Boekhuis in de Zijdstraat. 
Op de expositie Stuifmeel geheel 
nieuw werk van Monic. Op de poster 
en hier op de expositie zien we een 
foto van een raam, witgekalkt tegen 
de zomerse zonnestralen, de tere ro-
zen tegen de roestige verwarmings-
buizen in een kader van oude kasroe-
den. Rozen op vruchtbare grond, zo-
als ook het hier vertoonde werk van 
Monic laat zien dat haar talent zich op 
deze vruchtbare grond verder ontwik-
keld. In dit veelal nieuwe werk heeft 
ze zich laten inspireren door schil-
derijen uit de zeventiende en negen-
tiende eeuw. Onder andere een serie 
kleurrijke bloemstillevens, waarbij ze 
op zoek ging naar bijzondere vazen 
en zelf de bloemenarrangementen 
creëerde om vervolgens met de ca-
mera vast te leggen. Daarna werden 
de foto’s licht bewerkt waardoor ze de 
uitstraling hebben van de bloemstille-
vens zoals uit de zeventiende eeuw-
se schilderkunst. De serie zelfportret-
ten, dames in nagenoeg lege ruimtes 
die niet veel meer doen dan met zich-
zelf bezig zijn of in gedachten ver-
zonken lijken, zijn geïnspireerd op de 
laat negentiende eeuwse werken van 
de van oorsprong Friese schilder Al-

ma Tadema. De elementen in het in-
terieur zijn ontstaan uit foto’s, geno-
men tijdens reisjes die Monic regel-
matig maakt, eveneens schuwde zij 
naald en draad niet, en zijn de ge-
waden van haar hand. De bewerkin-
gen van deze foto’s zijn uitgevoerd 
door Reint M. Baarda. Tijdens deze 
samenwerking, waarbij Monic voor 
het grootste gedeelte de fotografie 
en Reint de bewerkingen verzorgde, 
ontstond al doende het idee voor het 
drieluik ‘Vernisage’, wat al eerder ge-
toond is tijdens de Aalsmeerse kuns-
troute 2012, waar bijzonder enthou-
siast en lovend op gereageerd werd. 
Ook in Vernisage is het fotografische 
gedeelte door Monic gedaan en de 
meeste bewerkingen door Reint. 

De Vernisage, toen al een meester-
werk genoemd, is opgebouwd uit een 
aantal hier in het Oude Raadhuis ge-
toonde werken, gecombineerd met 
een reeks van voornamelijk zelfpor-
tretten, zowel aan de muur als op de 
voorgrond. Het drieluik nodigt de kij-
ker uit om dit werk aandachtig te be-
schouwen, er is zoveel in te zien. De 
portretten aan de wand, de dames op 
de voorgrond, de bezoekers van de 
tentoonstelling, verveeld, in gedach-
ten verzonken, verlegen, brutaal, be-
schouwend, converserend, wegkij-
kend, uitdagend. Modellen van de 
schilderijen lopen tussen het publiek, 
vazen van de stillevens komen terug 
in de schilderijen, een foto met ver-
schillende verhalen, door de kijker 
zelf in te vullen. En bezoek meer dan 
waard en dat kan tot en met 17 maart. 
Het Oude Raadhuis in de Dorpsstraat 
is iedere donderdag tot en met zon-
dag open tussen 14.00 en 17.00 uur.

Fotografe Monic Persoon met collega fotograaf Rein Baarda bij haar fotose-
rie Vernissage in het Oude Raadhuis.

Kaarten vandaag in voorverkoop!
Davanti in concert met 
‘de Troubadours’
Aalsmeer - Op zaterdag 23 maart 
verzorgt het Aalsmeers vrouwenen-
semble Davanti een concert met als 
thema ‘Treffende stemmen’. Op de-
ze bijzondere avond treft Davan-
ti het vocaal ensemble ‘de Trouba-
dours’ uit Enschede. Elkaar overtref-
fen is niet aan de orde. Beide koren 
hebben elkaar ontmoet tijdens het 
Festival of Equal voices in Henge-
lo in 2011. De 16 vrouwen van Da-
vanti, onder leiding van hun dirigent 
Oscar Mario Echeverry Bernal, werd 
door de jury uitgeroepen tot win-
naar en beschreven als een “voor-
treffelijk koor dat bezield en gecon-
centreerd ècht samen musiceerde.” 
Ook merkte de jury op dat Davan-
ti plezier heeft in het zingen en dat 
wist uit te stralen naar het publiek. 

Muziek met een knipoog
De 20 mannelijke zangers van ‘de 
Troubadours’ onder leiding van 
Henk Swart werden bij dit festi-
val winnaar in hun eigen catego-
rie. Ze omschrijven zichzelf als een 
kleine, maar bijzonder verfrissen-
de verschijning. De kracht van ‘de 
Troubadours’ ligt niet in een massie-
ve koorklank. De klank is uitgeba-
lanceerd en geraffineerd. Er wordt 
gezocht naar composities met een 
ernstig karakter en muziek met een 
knipoog. Het ensemble heeft in het 
verleden verschillende nationale en 

internationael successen behaald. 
Ze zingt een breed programma met 
vier accenten. Renaissance, Schu-
bert, nieuwe muziek (close harmo-
ny 20e eeuw) en bewerkingen van 
volksliederen. Omdat ‘de Trouba-
dours’ in 2013 hun 80 jarig bestaan 
viert, wordt op 17 maart een lente-
concert in Enschede georganiseerd. 
Hierin zal Davanti ook een optre-
den verzorgen. Davanti zingt vooral 
a-capella en wordt bij enkele stuk-
ken op de vleugel begeleid door 
Theo Griekspoor. Er is de laatste tijd 
hard gewerkt aan het instuderen 
van een nieuw programma. ‘Treffen-
de stemmen’ belooft een program-
ma van verrassende kwaliteit en va-
riëteit met hoogstaande optredens 
van twee top koren! Het concert op 
23 maart vindt plaats in de Doops-
gezinde kerk in de Zijdstraat en be-
gint om 19.30 uur. De zaal gaat een 
half uur voor aanvang, om 19.00 uur, 
open. Na het concert, dat inclusief 
pauze ongeveer 2 uur zal duren, is 
er nog gelegenheid om na te praten 
met een drankje. Kaarten kosten 10 
euro, kinderen tot en met 12 jaar be-
talen 5 euro. Er zijn vanaf vandaag 
kaarten te koop bij het Boekhuis in 
de Zijdstraat, Primera op het Polder-
meesterplein en Gall&Gall in win-
kelcentrum Kudelstaart. Meer infor-
matie over Davanti en het concert is 
te vinden op www.davanti.nl.

Snoeicursus op de Tuin
Aalsmeer - Op zaterdag 9 maart 
organiseert de Historische Tuin 
Aalsmeer weer een snoeicursus voor 
belangstellenden. Er zijn nog enkele 
plaatsen beschikbaar. Vooraf aanmel-
den is een vereiste. Juist na deze he-
vige vorstperiode moet er hier en daar 
weer veel gesnoeid worden. Mede-
werkers en vrijwilligers gaan de fijne 
kneepjes van het snoeien van bomen 
en heesters laten zien. Er zal speci-
ale aandacht gegeven worden aan 
het snoeien van fruitbomen en rozen 
en leibomen. De Tuinchef geeft een 
korte theoretische uitleg over snoei-
en in het algemeen en laat daarna in 
de praktijk zien, hoe het beste hees-

ters gesnoeid kunnen worden. Voor-
al de snoei van hortensia’s krijgt de 
volle aandacht, evenals hoe struiken 
en bomen gesnoeid kunnen worden 
waarbij het model van de plant ge-
handhaafd blijft. De belangrijkste re-
den om te snoeien is het verjongen 
van de plant, waardoor de plant vi-
taal blijft. De snoeicursus begint om 
exact 13.30 uur. De kosten bedragen 
7.50 euro per persoon, inclusief kof-
fie in de pauze en een stencil met al-
gemene snoeiregels. Aanmelden kan 
via info@historiscgetuinaalsmeer.nl 
of bel 0297-322562. Via de ophaal-
brug op het Praamplein is de Histori-
sche Tuin bereikbaar

Kienavond SVK
Kudelstaart - Volgende week don-
derdagavond 7 maart organiseert de 
Supporters Vereniging Kudelstaart 
een kienavond in het Dorpshuis. Deze 
avond bestaat het prijzenpakket uit 
alleen maar boodschappen. Knaller 
van de avond is de superronde met 
een grote prijs. Aanvang 20.30 uur.
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Geen grote veranderingen!
Ontwerpbestemmingsplan 
Kudelstaart in volgende fase
Aalsmeer - Vanaf nu tot en met 4 
april ligt het ontwerpbestemmings-
plan ‘Kudelstaart op onderdelen’ 
ter inzage in het gemeentehuis. Dit 
is het tweede Aalsmeerse bestem-
mingsplan dat  in het kader van de 
actualisering van de bestemmings-
plannen deze volgende stap maakt 
en als ontwerp de procedure ingaat. 
In november 2012 is overleg gevoerd 
over het concept bestemmingsplan 
met andere bestuursorganen zo-
als het Hoogheemraadschap Am-
stel, Gooi en Vecht. Rekening hou-
dend met de opmerkingen van de-
ze instanties is het ontwerpbestem-
mingsplan gemaakt dat nu ter inza-
ge wordt gelegd. Wethouder Gert-
jan van der Hoeven: “Het bestem-
mingsplan ‘Kudelstaart op onder-
delen legt binnen de vijf deelgebie-

den van Kudelstaart de bestemmin-
gen vast zoals de bestaande situa-
tie is. Er zijn geen grote veranderin-
gen. Ook de percelen Kudelstaart-
seweg 295-297 en Kudelstaartse-
weg 67-73 zijn nog met hun huidi-
ge bestemming in het bestemmings-
plan gevoegd. Na de ter inzage leg-
ging van het ontwerpbestemmings-
plan volgt de vierde en laatste stap in 
het planvormingsproces. Het college 
en vervolgens de gemeenteraad ma-
ken een afweging van de ingediende 
zienswijzen op het ontwerp bestem-
mingsplan en stellen dat vervolgens 
vast. Daarna kan men nog tegen het 
plan in beroep gaan bij de Raad van 
State. De plannen inzien kan ook 
op www.ruimtelijkeplannen.nl of via 
www.aalsmeer.nl. Informatie en vra-
gen: 020-5404707.

Teveel alcohol, 
geen rijbewijs
Aalsmeer - Op zondag 24 februa-
ri om half zes in de middag heeft de 
politie een automobilist tot stoppen 
gemaand op het Praamplein. Agen-
ten zagen de bestuurder al bel-
lend rijden. Bovendien gaf hij geen 
richting aan. De 39 jarige man uit 
Hoofddorp bleek niet in het bezit te 
zijn van een rijbewijs. Ook bleek hij 
teveel alcohol gedronken te hebben. 
Er is proces-verbaal opgemaakt. De 
auto is in beslag genomen.

(Bak)-fietsen weg!
Aalsmeer - Op dinsdag 19 februari 
is tussen half negen en twaalf uur in 
de avond een damesfiets gestolen 
vanaf het busstation in de Horten-
sialaan. Het rijwiel is van het merk 
Gazelle, type Orange plus en het se-
rienummer eindigt op 403. Op don-
derdag 21 februari is vanaf het Hor-
tensiaplein nog een fiets gestolen. 
Een zwarte Aldo omafiets is onge-
wild van eigenaar verwisseld. Op 
donderdag 21 februari is ook een 
fietsdief actief geweest in de Zijd-
straat. Tussen vier en vijf uur in de 
middag is de fiets met bak gesto-
len. Het rijwiel is grijs van kleur en is 
van het merk BSP-Boozziii. Het se-
rienummer eindigt op 36KT. 

Navigatie en 
radio gestolen
Kudelstaart - In de nacht van zon-
dag 24 op maandag 25 februari is 
ingebroken in een in de St. Jan-
straat geparkeerde auto. De dieven 
hebben een ruit aan de rechterzij-
de ingeslagen en hebben de wa-
gen behoorlijk gestript. De radio is 
gestolen, evenals het navigatiesy-
steem, de airbag is uit het stuur ge-
sneden en de binnenspiegel is mee 
genomen. De inbraak heeft tussen 
half zes in de avond en negen uur ‘s 
morgens plaatsgevonden. 

Bromfietser na 
botsing gewond
Aalsmeer - Op maandag 25 febru-
ari om een uur in de middag heeft 
een aanrijding plaatsgevonden op 
de Legmeerdijk, ter hoogte van num-
mer 322. Een 28 jarige automobilist 
uit Amsterdam wilde vanaf een uitrit 
de weg oprijden. De op het fietspad 
aankomende brommer zag hij wel, 
maar net te laat. Een botsing kon niet 
meer voorkomen worden. De brom-
fietser kwam ten val en is met een 
hersenschudding ter observatie naar 
ziekenhuis Amstelland vervoerd.

Auto gestolen na 
woninginbraak
Aalsmeer - In de nacht van dins-
dag 19 op woensdag 20 februari zijn 
autosleutels uit een woning in de 
Karperstraat gestolen en zijn dieven 
er vandoor gegaan met de volkswa-
gen van de bewoners. De wagen 
stond geparkeerd op de oprit. De 
VW is zwart van kleur, type Up en 
kenteken is 59-XSZ-2. Vermoede-
lijk zijn de sleutels via de brievenbus 
uit het huis gehengeld. De diefstal 
heeft tussen half twaalf in de avond 
en zeven uur ‘s ochtends plaatsge-
vonden. 

Stremming op N201 
door vrachtwagen
Aalsmeer - Op woensdag 20 fe-
bruari is een rijbaan van de N201 
tussen half vijf en zeven uur in de 
avond gestremd geweest. Ter hoog-
te van de Van Cleeffkade was een 
vrachtwagen stil komen te staan. 
De truck wilde niet meer schakelen. 
Uiteindelijk wist de chauffeur toch 
zijn vrachtwagen aan de praat te 
krijgen en is op eigen kracht lang-
zaam naar de garage gehobbeld.

Geen rijbewijs 
voor scooter
Aalsmeer - Op woensdag 20 febru-
ari om vier uur in de middag heeft 
de politie in de Zijdstraat een be-
stuurder van een scooter tot stop-
pen gemaand. De 18 jarige man, 
wonend in Aalsmeer, reed op een 
bromfiets met een buitenlands ken-
teken. De jongen bleek niet te mo-
gen rijden op de scooter, hij heeft 
hier geen rijexamen voor gedaan. 
De bromfiets is stil gezet en er is 
proces-verbaal opgemaakt.

Tijdens wandeling sloeg de vonk over

Briljanten huwelijk Dirk en 
Gerritje Weening-Dijkhof
Aalsmeer - Dirk en Gerritje Wee-
ning-Dijkhof zijn al 73 jaar samen 
en ze mochten maandag 25 februari 
hun briljante huwelijk vieren. 65 jaar 
getrouwd en nog zeer gelukkig sa-
men. Op die feestelijke dag bracht 
burgemeester Theo van Eijk het 
echtpaar een bezoek. Namens het 
gemeentebestuur ontvingen ze een 
mooi boeket bloemen en een speci-
ale vaas. Ook nam de burgemees-
ter een ‘bewijs van goed gedrag’ 
mee, zoals hij het met een grapje 
noemde. Het was de officiële inge-
lijste trouwakte uit 1948 die uit de 
kluis van de gemeente Amstelveen 
kwam, wat in die tijd nog Nieuwer-
Amstel was. Samen met de bruide-
gom las hij alles voor wat er op het 
officiële document stond. Naast de 
namen en handtekeningen van de 
broer van de bruid en de zwager 
van de bruidegom die de getuigen 
waren, stonden er ook de handteke-
ningen van hun beide ouders op. Zij 
gaven toestemming voor het huwe-
lijk, wat in die tijd nog verplicht was. 
Eerder had het 65-jarig bruidspaar 
al een gelukwens ontvangen van 
Hare Majesteit de Koningin en de 
commissaris van de Koningin. On-
der het genot van koffie met gebak 
werden herinneringen opgehaald 
over de verkeringstijd en het huwe-
lijk. Het gelukkige bruidspaar heeft 
elkaar leren kennen in het begin 
van de oorlog in 1940. Op zondag-
middag ging de jeugd altijd wande-
len in het centrum en het park van 
Amstelveen. Zo ook Gerritje Dijk-
hof, dochter van een klompenma-
ker, want zij was er vaak samen 

met haar vriendinnen te vinden. 
Omdat het altijd erg gezellig was 
ging Dirk Weening vanuit Aalsmeer 
daar ook regelmatig naartoe en 
de vonk sloeg over. De heer Wee-
ning kan zich die tijd nog goed her-
inneren. “Ik weet nog dat de park-
wachter ons altijd wegstuurde, om-
dat de poort om acht uur ’s avonds 
dicht ging”, vertelt hij. De eerste ja-
ren van hun huwelijk hebben ze in-
gewoond bij de moeder van de 
bruid. Helaas was haar vader eerder 
al overleden en zo konden moeder 
en dochter langer van elkaar genie-
ten en elkaar helpen. In Amstelveen 
zijn ook de twee zoons geboren van 
het echtpaar. Nu woont het briljan-
te bruidspaar drie jaar in een mooi 
appartement aan het Poldermees-
terplein. Mevrouw Weening is “er 
groos mee”, zoals ze zelf zegt, maar 
ondanks het prachtige uitzicht over 
Aalsmeer en alle winkels dichtbij, 
was het wel even wennen. Ruim 54 
jaar hebben ze gewoond in een vrij-
staande woning aan de Oosteinder-
weg bij hun kwekerij. “Het was nog 
niet nodig om naar een apparte-
ment te gaan, maar deze kans bood 
zich aan en we hebben er geen spijt 
van gehad. We zijn tenslotte allebei 
al 88 jaar.”  
De firma D. Weening en Zonen is 
een seringenkwekerij, opgericht 
door de vader van Dirk Weening en 
als enige overgebleven in Aalsmeer. 
Samen met zijn broers runde hij de 
kwekerij in trekheesters en werd in 
drukke tijden bijgestaan door zijn 
vrouw. Zijn zoon en nu ook zijn 
kleinzoon hebben de kwekerij over-

genomen en zetten het familiebe-
drijf voort. De handel gaat nu voor-
al naar het buitenland, waaronder 
Amerika en Rusland. Als de heer 
Weening de kans krijgt, dan gaat hij 
nog langs om een beetje mee te hel-
pen. Hij zag het nooit als werk, maar 
meer als hobby en vond het jammer 
om te stoppen. 

“Helaas gaat het momenteel met de 
gezondheid niet zo goed, maar zo-
dra het weer kan, dan stap ik in de 
auto of op de elektrische fiets en ga 
ik weer.” Mevrouw Weening houdt 
het vooral bij wandelen. Iedere dag 
wandelt ze zeker. De bruid en brui-
degom hebben altijd met veel plezier 
aan de Oosteinderweg gewoond. 
Ook omdat één van hun zonen een 
paar huizen verderop woonde en ze 
veel van dat gezin konden genieten. 
Inmiddels zijn er twee kleinkinde-
ren, één achterkleinkind en nog een 
achterkleinkind op komst. Door het 
werk op de kwekerij waren verre of 
lange vakanties niet mogelijk, maar 
dat is nooit een probleem geweest. 
“We hadden een bootje, woonden 
aan het water en de omgeving is erg 
mooi.” Naast hun huis was het Oos-
terbad, dus ook daar hebben ze me-
nig uurtje doorgebracht. Dat was al 
zo toen de heer Weening zelf nog 
kind was. “Ik ging graag zwemmen, 
want anders moest ik mijn vader 
helpen met wieden.” Dirk en Gerritje 
Weening kijken terug op een mooi 
huwelijk en vierden dat gezellig met 
elkaar en de familie.  

Door Ilse Zethof

Pijnlijke kaak na vuistslag
Kudelstaart - Op donderdag 21 fe-
bruari om twee uur in de nacht heeft 
een 40 jarige Aalsmeerder klappen 
gehad van twee voor hem onbeken-
de personen. De mishandeling heeft 
plaatsgevonden nabij het winkel-
centrum in de Einsteinstraat. 

De man was te lang in de bus blij-
ven zitten en was al lopend op de 
terugweg richting de Hornmeer. Er 
werd naar hem geroepen en hij ant-
woordde in het Engels dat hij dit niet 
verstond. Hierop kwamen twee jon-

gens, vanuit de richting Mijnsheren-
weg, op hem af rennen en 1 van hen 
gaf hem een vuistslag in het gezicht. 
Voordat de twee zich uit de voeten 
maakten, is nog gezegd dat de man 
Nederlands moest leren praten. De 
40 jarige liep een pijnlijke kaak en 
een blauw oog op. Een van de da-
ders had zwart of bruin haar, steil 
tot op de schouders. Mogelijk zijn er 
getuigen van de mishandeling. Zij 
worden verzocht contact op te ne-
men met de politie via 0900-8844 of 
anoniem via 0800-7000.

Publieksavond inbraakpreventie
Gezamenlijk inbrekers 
te lijf in de gemeente!
Aalsmeer - “Bij onraad in de wijk, 
bellen! Zeg maar dat het mag, nee 
zelfs moet, van de burgemeester.” 
Aalsmeers eerste man Theo van Eijk 
maakt zich hard om het inbrekersgil-
de aan te pakken. En dit doet de ge-
meente samen met de politie en het 
liefst ook met alle inwoners. Eigen 
alertheid in de wijk of in de buurt, zo 
is vorige week gebleken, werkt. Ge-
zamenlijk op de bres om de ‘inbre-
kershoos’ een halt toe te roepen. Ten 
opzichte van afgelopen jaar zijn in-
braken in woningen fors gestegen, 
met liefst 36 procent. Aanzienlijk zegt 
de politie, die moeizaam grip lijkt te 
kunnen krijgen in deze. De wonin-
ginbraken zijn namelijk divers. Er 
zijn professionals, maar ook gele-
genheidsinbrekers actief. En feit is 
dat Aalsmeerders misschien wel on-
bewust meewerken. De mentaliteit 
is veelal nog dorps. Helemaal niets 
mis mee, maar het is toch beter om 
deuren af te sluiten. Met name la-
ten inwoners nog al eens de achter-
deur van de knip, waardoor het in-
sluipers wel heel makkelijk wordt ge-
maakt. Maar, vergeet vooral ook niet 
sloten van ramen te vergrendelen 
en natuurlijk dient de sleutel omge-
draaid te worden van de schuur. Ove-
rigens is het niet zo dat Aalsmeer cri-
minaliteitsgemeente nummer één is. 
Over het algemeen is de criminali-
teit zelfs met 18 procent gedaald. En 
dat met de N201 als prima en snel-
le vluchtroute! Het struikelblok vor-
men op dit moment de woninginbra-
ken. Voor de politie moeilijk terug te 
dringen, mede omdat er geen ’lijn’ in 
zit qua buurten en methoden en de 
inbraken vinden zowel overdag als 
in de nacht plaats.  “Een grillig pa-
troon”, verwoordt wijkteamchef Jelle 
Vermeulen. 

Sociale alertheid
Ogen en oren van inwoners wordt 
gevraagd om gezamenlijk de ’golf’ 
een halt toe te roepen. “Sociale alert-

heid is keihard nodig”, vervolgt bur-
gemeester Van Eijk. “Elke inbraak is 
er één teveel. Bovendien hebben in-
braken een behoorlijke impact op je-
zelf en op je straat of buurt.” Uiteraard 
heeft de politie de laatste maanden 
ook extra mankracht ingezet om het 
aantal woninginbraken te minimali-
seren. Er zijn burgerteams actief, er 
wordt extra gepost en op verontruste 
telefoontjes van inwoners wordt di-
rect gereageerd. Wie verdachte per-
sonen in de buurt of wijk ziet, wordt 
gevraagd direct 0900-8844 te bellen. 
Kijk goed, probeer een profiel op te 
nemen en schroom niet om van ver-
dachte auto’s het kenteken op te 
schrijven. Voor spoedzaken, bijvoor-
beeld als gezien wordt dat een in-
braak wordt gepleegd, is 112 in het 
leven geroepen en dit nummer mag 
ook zeker gebruikt worden! 

Gaatjes boren en hengelen
Om inwoners te attenderen dat zij zelf 
ook meer kunnen doen om inbrekers 
buiten de huizen te houden, wordt 
een grootse publieksavond inbraak-
preventie georganiseerd aanstaande 
dinsdag 5 maart in het gemeentehuis 
op het Raadhuisplein. De avond be-
gint met een korte inleiding door bur-
gemeester Theo van Eijk. Vervolgens 
lichten politieagenten toe waarop in-
brekers letten en hoe te handelen na 
een inbraak. Twee slotenexperts van 
woningbouwvereniging Eigen Haard 
zullen laten zien hoe de Bulgaarse 
methode werkt, hoe gaatjes boor-
ders te werk gaan en wat hengelen 
nou precies inhoudt. Ook zijn bedrij-
ven aanwezig die adviezen geven op 
het gebied van veilig wonen. Natuur-
lijk wordt deze avond ook tijd gere-
serveerd om vragen en opmerkingen 
van inwoners te beantwoorden. De 
avond begint om 19.15 uur met een 
korte inloop,  om 19.30 uur vangt het 
programma aan.  Aanmelden voor de 
avond kan via info@aalsmeer.nl of 
bel 0297-387575.

Ontwerp-bestemmingsplan 
Schinkelpolder nu ter inzage
Aalsmeer - Op 19 februari hebben 
burgemeester en wethouders be-
sloten om het ontwerp van het be-
stemmingsplan Schinkelpolder voor 
iedereen ter inzage te leggen. Dit 
is het derde Aalsmeerse bestem-
mingsplan dat in het kader van de 
actualisering van de bestemmings-
plannen deze volgende stap maakt 
en als ontwerp de procedure ingaat. 
Daarmee wordt een belangrijke stap 
gezet naar de vaststelling van het 
bestemmingsplan. Het plangebied 
ligt tussen de Mr. Jac. Takkade, de 
Bosrandweg en de Oosteinderweg. 
Ook de woningen langs de zuidzijde 
van de Oosteinderweg horen bij het 
plangebied. Van der Hoeven: “Het 

huidige bestemmingsplan uit 1969 
is sterk verouderd. De glastuinbouw 
is ingrijpend veranderd, zodat ook 
de bestemming nodig geactuali-
seerd moet worden. Voor percelen 
die onvoldoende geschikt zijn voor 
de glastuinbouw worden nieuwe 
mogelijkheden gecreëerd die recht 
doen aan de ligging en geschiede-
nis van het gebied. Het nieuwe be-
stemmingsplan biedt toekomstper-
spectief en duidelijkheid voor de be-
woners en gebruikers.” Het ontwerp 
van het bestemmingsplan ligt tot 
en met 4 april ter inzage in het ge-
meentehuis. De plannen zijn ook in 
te zien op www.ruimtelijkeplannen.
nl of via www.aalsmeer.nl. 

Teun Treur draagt stokje over aan Robert van Rijn

Nieuwe fractievoorzitter 
voor VVD Aalsmeer
Aalsmeer -  Robert van Rijn zal op 
1 maart  Teun Treur opvolgen als 
fractievoorzitter van de VVD-frac-
tie in de Aalsmeerse gemeenteraad. 
Teun Treur (64) heeft aangegeven 
dat hij het fractievoorzitterschap 
niet langer kan combineren met de 
drukke werkzaamheden in binnen- 
en buitenland, die nodig zijn voor 
het bedrijf,  waarvan hij vanaf 1979 
tot 2009 directeur geweest is. Treur 
blijft wel lid van de VVD-fractie. 
Daarnaast blijft hij zijn werkzaam-
heden als lid van de werkgevers-
commissie en de vertrouwenscom-
missie voor de nieuwe burgemees-
ter verrichten. Tevens stelt hij zich 
weer kandidaat voor de gemeen-
teraad in 2014. Teun Treur is sinds 
2006 actief in de Aalsmeerse ge-

meenteraad voor de VVD en sinds 
september 2009 als fractievoorzitter. 
Zijn opvolger, Robert van Rijn (35) is 
sinds 2010 raadslid voor de VVD in 
Aalsmeer en behartigt daar de por-
tefeuilles Onderwijs, Wonen, Be-
stuur in ontwikkeling, Sport en Ge-
zondheidszorg. 
Bovendien is hij sinds 2010 voor-
zitter van het beraad en onlangs 
benoemd tot lid van de Regio-
raad (Stadsregio Amsterdam). Teun 
Treur: “Het is nu de goede tijd om 
het stokje door te geven aan een 
nieuwe generatie.” Van Rijn: “Het is 
een eer dat de fractie mij, op voor-
dracht van mijn voorganger, una-
niem tot fractievoorzitter gekozen 
heeft, zodat ik deze rol tot de verkie-
zingen van 2014 kan vervullen.”

Bestemming
gebied Oost
Aalsmeer - De gemeente is druk 
doende met de voorbereiding voor 
het voorontwerp bestemmingsplan 
Landelijk Gebied Oost. Dit nieu-
we bestemmingsplan heeft betrek-
king op het omliggende buitenge-
bied van de woonkern van Nieuw 
Oosteinde. Ook de linten van de 
Aalsmeerderweg, Hornweg en de 
Legmeerdijk maken onderdeel uit 
van het plangebied. Op 19 februa-
ri hebben b&w besloten om de ge-
meenteraad ten behoeve van dit be-
stemmingsplan een aantal richtlij-
nen ter besluitvorming voor te leg-
gen. Volgens planning kan het stuk 
in het beraad van 14 maart worden 
besproken. In het plangebied is ver-
kennend en inventariserend onder-
zoek verricht naar de bestaande 
functies in het plangebied. De af-
gelopen decennia heeft zich in het 
plangebied een groot aantal com-
merciële bedrijven gevestigd, veelal 
met medewerking van de gemeen-
te. Er is echter ook een groot aantal 
bedrijfsactiviteiten aan het licht ge-
komen dat in strijd is met de vige-
rende bestemmingsplannen. Wet-
houder van der Hoeven: “De voor-
bereidingen voor het bestemmings-
plan Landelijk Gebied Oost zijn in-
middels in volle gang. De aanwezige 
gebouwen en de activiteiten in het 
gebied zijn zorgvuldig onderzocht. 
Daarbij zijn wij op een groot aantal 
bedrijven gestuit dat daar op een of 
andere manier niet rechtmatig aan-
wezig is. Het College van B&W heeft 
de wens om met de vaststelling van 
het nieuwe bestemmingsplan het 
merendeel van deze bedrijven te le-
galiseren.. 
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Schrijver Harold Timmer 
te gast op De Hoeksteen
Aalsmeer - Op dinsdag 12 en 
woensdag 13 februari bezocht kin-
derboekenschrijver Harald Timmer 
basisschool De Hoeksteen. Harald 
Timmer is bekend van de succesvol-
le prenten- en voorleesboekenreeks 
over het Wiebelmannetje: een man-
netje dat altijd wiebelt en daarmee 
van alles kapot maakt. Gelukkig komt 
er een oplossing voor zijn gewiebel. 
Harald Timmer schreef ook Klutskui-
kens en meer poëtische boeken, zo-
als Potlood kraste en Inkt met tra-

nen. Hij schrijft de verhalen niet al-
leen, hij illustreert ze ook en geeft de 
boeken zelf uit. De groepen 1 tot en 
met 4 werden bezocht door de schrij-
ver en hij vertelde daar hoe een boek 
tot stand komt: van het ontstaan van 
een idee tot het drukken van een 
boek! Hij las voor uit zijn werk en liet 
de prenten zien op het digibord. Op 
woensdag 13 februari konden ouders 
en kinderen een boek kopen en het 
laten signeren. Dit alles in het teken 
van het jaar van het voorlezen.

Liefdesfeest op Boerenvreugd
Aalsmeer - Afgelopen zondag werd 
op kinderboerderij Boerenvreugd het 
Feest van de Liefde gevierd. Aanslui-
tend op Valentijnsdag konden be-
zoekers meedoen aan spelletjes, lie-
veheersbeestjes knutselen en din-
gen leren over de liefde. Net als een 
echte Cupido konden kinderen met 
kruisbogen hun pijlen schieten op 
harten(ballonnen). Op een hindernis-
baan konden de jeugdige bezoekers 
ervaren dat het pad der liefde vol ob-
stakels is. In de hooiberg draaide een 
film over verleidingen in de dieren-
wereld. Het verhaal ‘Kikker is Verliefd’ 
werd voorgelezen in de boerderij. De 
tentoonstelling over lieveheersbeest-
jes laat het leven van deze kleine, 
nuttige beestjes zien. Deze tentoon-

stelling is tot en met 31 maart te zien 
in de Info-hoek op de kinderboerderij 
in de Hornmeer. De bezoekers kon-
den liefdes-boodschappen op een 
hartje schrijven en in de hartjesboom 
hangen. Er was een variant op het 
oud-Hollandse koekhappen (Hart-
jes-happen) en de bij de Elektro-quiz 
moesten bezoekers mannetjesdieren 
bij vrouwtjes zoeken. Dankzij de inzet 
van de vele vrijwilligers en het mooie 
weer werd de dag een groot suc-
ces. Het volgende feest (in het kader 
van het 20-jarig bestaan van Boeren-
vreugd) is het Paasfeest op tweede 
paasdag. Ook dan is er weer van al-
les te spelen, te leren en te knutse-
len. Lees meer op Facebook of kijk op 
www.boerenvreugd.nl. Open avond van Westplas 

mavo druk bezocht
Aalsmeer - Afgelopen donderdag-
avond was het een drukte van be-
lang in het gebouw van de West-
plas mavo aan de Mensinglaan. 
Zo’n zeshonderdvijftig belangstel-
lenden hadden de weg gevonden 
naar de vestiging van Wellantcolle-
ge en werden in het gebouw rond-
geleid door enthousiaste leden van 
de leerlingenraad. ’s Avonds om half 
zeven zette Wellantcollege Westplas 
mavo de deuren wijd open voor al-
le potentiële nieuwe leerlingen, die 
even een kijkje wilden komen ne-
men. 
Binnen de kortste keren werd het 
behoorlijk druk in de aula, de gan-
gen en de lokalen, want er was 
overal wel iets te zien. In het mu-
zieklokaal konden diverse instru-
menten worden uitgeprobeerd, in 
het tekenlokaal konden tekeningen 
gemaakt worden en bij scheikunde 
werden er spannende proefjes ge-
daan. De weg vinden naar deze en 
andere lokalen, was geen probleem. 
Alle leerlingen van de leerlingen-
raad van de Westplas mavo zijn op-
geleid als ambassadeur en leidden 
ouders en kinderen op een profes-
sionele manier rond door de school. 
In bepaalde lokalen waren andere 
leerlingen weer druk bezig. Zo ga-

ven ze in het grootste lokaal, bij pro-
jectonderwijs, uitleg over wat je leert 
en doet in deze lessen, in het lokaal 
van de ‘businessklas’ waren leerlin-
gen bezig in hun eigen ‘onderne-
ming’ met het bakken van tosti’s en 
bij Engels werd een heerlijke high-
tea geserveerd door leerlingen. 

Belangstelling
Over de hele avond vonden liefst 
zeshonderdvijftig belangstellenden 
de weg naar de Westplas mavo. Veel 
achtste groepers gaven aan nog 
niet zeker te weten welke school het 
volgend jaar zal gaan worden, om-
dat dat natuurlijk onder andere nog 
afhangt van de Cito-toets, maar dat 
de Westplas mavo in elk geval hoog 
op het lijstje van een ieder prijkt, 
bleek uit de reacties. Zo werden de 
frisheid en vrolijke kleuren van het 
toch nog zeer nieuwe gebouw ge-
prezen, werd het vak projectonder-
wijs als zeer interessant en afwisse-
lend gezien en heeft de kleinscha-
ligheid van de school ook een gro-
te aantrekkingskracht. Op woens-
dagmiddag 6 maart is er de moge-
lijkheid tot inschrijven, dus dan zal 
blijken welke leerlingen uiteindelijk 
de keuze op de Westplas mavo la-
ten vallen.

Bij het vak scheikunde konden verschillende proefjes worden gedaan.

Mega Mindy leest peuters voor
Rijsenhout - In het kader van de voorleesweken heeft Mega Mindy de jongens 
en meisjes van peuterspeelzaal ‘t Roefje voorgelezen. De kinderen waren alle-
maal onder de indruk dat ze op de speelzaal in het echt aanwezig was. Mega 
Mindy las voor uit het boek ‘Nog 100 nachtjes slapen’. Het verhaal was al span-
nend en dat het ook nog door Mega Mindy werd voorgelezen, was helemaal top.

Geld voor Aileen van Lent 
van leerlingen Immanuel
Rijsenhout - De leerlingen van CBS 
Immanuël hebbent geld opgehaald 
voor Aileen van Lent. De kinderen 
vonden het erg dat de nieuwe pro-
these niet vergoed zou worden door 
de verzekeraar. Toen later bleek dat 
dit wel ging gebeuren en het geld 
voor een verbouwing zou worden 
gebruikt, gingen de kinderen fana-
tiek door met geld ophalen. Zo zijn 
er bijvoorbeeld in groep 5 lege fles-
sen opgehaald en heeft groep 6 
een brief geschreven en daarin uit-

gelegd waarom de actie gehouden 
werd. Het resultaat mag er zijn. Bin-
nen korte tijd hebben de kinderen 
307.40 euro opgehaald. Geld dat Ai-
leen kan besteden aan de aanpas-
singen in haar huis. Groep 6 heeft 
het geld aan de organisatie mogen 
overhandigen. Dit bedrag komt bij 
het geld dat voor Aileen opgehaald 
is tijdens het benefietconcert afge-
lopen zaterdag. Meer informatie is 
te vinden op www.helpaileenopde-
been.nl.

Caril Heeren beste keeper 
van district en Nederland?
Aalsmeer - Afgelopen woensdag 
20 februari hebben de voorrondes 
plaatsgevonden van het Frans Hoek 
Toernooi voor beste keeper van Ne-
derland. Voor het eerst dit jaar werd 
deze gehouden bij voetbalclub Leg-
meervogels in Uithoorn. Voor de 
gene die Frans Hoek niet kennen: 
Frans Hoek is een Nederlands (as-
sistent) keeperstrainer en voorma-
lig keeper die bij zeer veel topclubs 
als Ajax, FC Barcelona en FC Bay-
ern München en nationale teams, 
waaronder het Nederlands elftal 
en het Poolse nationale team, ge-
traind heeft. Hij trainde vele keepers 
als Edwin van der Sar, Robert En-
ke, Víctor Valdés, Pepe Reina, Vitor 
Baia, Ruud Hesp, Hans-Jörg Butt, 
Thomas Kraft, Maarten Stekelen-
burg en Lukasz Fabianski. Ook Caril 

Heeren, vaste keeper van D1 en lid 
van voetbalclub Jong Aalsmeer Uni-
ted (JAU) mocht dit jaar weer mee 
doen aan de voorrondes. De laatste 
3 jaar heeft Caril zich kunnen plaat-
sen door steeds tweede te worden, 
bij de voorrondes van dit toernooi. 
Dit jaar was het weer een uitdaging, 
temeer omdat het zo dicht bij huis 
georganiseerd werd. Na een span-
nend duel en bij de laatste vier te 
zijn overgebleven in zijn leeftijdsca-
tegorie 12/13 jaar, wist Caril district-
kampioen te worden. Keepen is zijn 
lust en zijn leven en na 3 jaar ach-
ter elkaar twee keer vierde van Ne-
derland en in 2012 derde van Ne-
derland te zijn geworden, mag Caril 
op 10 mei wederom naar Harderwijk 
om nu hopelijk eerste en dus ‘bes-
te keeper van Nederland’ te worden.

Haar 10 jarige geknipt voor 
stichting Haarwensen
Aalsmeer - De 10 jarige Nathalie 
Boers moest nodig naar de kapper. 
Even een stukje korter, zodat weer 
een gezonde bos zou ontstaan. Na 
een gymtraining kwam het onder-
werp kapper per toeval ter sprake. 

Een moeder van een vriendinne-
tje merkte op dat Nathalie zulk mooi 
en dik haar had en dat de stichting 
Haarwensen wel blij zou zijn met 
haar lokken. Deze stichting laat van 
echt haar pruiken maken voor men-
sen die hun eigen haar hebben ver-
loren door een ziekte. Zelf een pruik 
kopen, is duur. Zo’n 1.200 euro en 
hiervan betaalt de verzekering maar 
slechts een vierde deel. 

De stichting Haarwensen helpt de 
mensen, die dit bedrag niet kunnen 
missen. Nathalie was gelijk enthousi-
ast en samen met haar moeder is zij 
op google gaan kijken om nog meer 
te weten te komen over de stichting. 
De twee werden alleen maar enthou-
siaster en afgelopen vrijdag werd 
‘eindelijk’ de kapper bezocht. De be-
nodigde 25 centimeter kon er afge-
knipt worden. Nathalie’s dikke brui-
ne haar werd gevlochten en vervol-
gens ging de schaar er in. Haar tot 
bijna op haar billen heeft deze jeug-
dige Aalsmeerse niet meer, maar wel 
een frisse bos tot op haar schouders. 

Het staat hip, is makkelijk en de 10 
jarige en haar moeder weten dat er 
iemand heel blij van gaat worden! 
Prachtig, toch?

Voetbalplezier over voor kids
Aalsmeer - Nog geen drie jaar ge-
leden, op 30 juni in 2010, is op fees-
telijke wijze de nieuwe voetbalkooi 
bij de Wissel en het Spoorlijnpad 
geopend. Er werd een pannatoer-
nooi gespeeld en geproost met (al-
coholvrije) champagne. 
De nieuwe voetbalkooi is gerea-
liseerd omdat het speelterrein en 
rondhangplek bij de Spoorlaan en 
het Baanvak moesten verdwijnen 
vanwege herinvulling van dit ge-
bied. Het zag er prachtig uit, met 
kunstgras en een kooi van roest-
vrijstalen buizen en staaldraad. Be-
langrijk ook, best ‘hufterproef’ dus. 
Maar helaas konden vandalen toch 

weer hun handen niet thuis houden 
en werden regelmatig vernielingen 
gepleegd. En nu is het voetbalple-
zier voor de kids in deze buurt defi-
nitief over. De zoveelste ‘sloopbeurt’ 
gaf de doorslag. Alle spullen zijn 
weggehaald. Een leeg groen veld-
je is nog over en het bord met re-
gels van de gemeente staat nog fier 
overeind. Om overlast te beperken 
was overigens gekozen om de kooi 
‘s avonds niet extra te verlichten. 
Misschien had wat meer ‘spots’ ver-
nielingen juist wel beperkt. Jammer, 
in ieder geval zijn zeker twee jeugdi-
ge voetballiefhebbers behoorlijk te-
leurgesteld!

Drie voorstellingen op 17 maart
Babyconcerten in Crown
Aalsmeer - Zondag 17 maart presen-
teert Crown Theater Aalsmeer: Baby-
concerten vanaf 10.30 uur voor de al-
lerkleinsten van 4 tot15 maanden. Een 
unieke belevenis onder leiding van 
Matilde Castro, die een nieuwe norm 
zet in de muzikale oriëntatie voor ba-
by’s. In de veilige aanwezigheid van 
hun ouders of verzorgers zijn de thea-
terbaby’s het stralende middelpunt op 
het toneel in een spel van licht, kleur 
en muziek waarbij natuurgeluiden 
een centrale rol spelen. Ouder en kind 
worden uitgedaagd op een actievere 
en vrijere wijze muziek met hun ba-
by te beleven. Binnen de voorstelling 
worden ze aangemoedigd mee te zin-
gen en te klappen. In een half uur du-
rend programma zullen maximaal 20 
baby’s en een begeleider op het to-
neel zitten. De overige familieleden, 
opa’s oma’s, etc. nemen plaats in de 
zaal en kunnen dit spektakel filmen 
en/of foto’s maken. Een podiumplaats 
om het spektakel mee te maken 
kost 16,50 euro (sprintprijs 12,50 eu-

ro) voor drie personen bestaande uit 
baby, ouder en 1 gast in de zaal. Ex-
tra personen nemen plaats in de zaal 
en betalen elk 7,50 euro. Er zijn op 17 
maart drie voorstellingen die elk circa 
40 minuten duren. De eerste voorstel-
ling start om 10.30 uur, gevolgd door 
een tweede voorstelling om 11.30 uur. 
De laatste voorstelling start om 12.30 
uur. Na afloop van de voorstellingen 
worden handreikingen uitgedeeld, zo-
dat men thuis actief aan de slag kan. 
De babyconcerten zijn een initiatief 
van Matilde Castro, die met Luister-
goed – muziekcentrum voor baby’s – 
een nieuwe norm zet in de muzika-
le oriëntatie voor baby’s. Voor de sa-
menstelling van dit concert maakt ze 
gebruik van muziek van Bach en Mo-
zart, nieuw gecomponeerde liedjes, 
melodieën en soundscapes waarin 
natuurgeluiden een centrale rol spe-
len. Verkoop kaarten: www.crownthe-
ateraalsmeer.nl of bel 0900-1353 (See 
Tickets). Kaarten kunnen ook aan de 
kassa gekocht worden vanaf 9.30 uur. 

Leuk mini handbaltoernooi
Aalsmeer - Zaterdag 9 febru-
ari gingen de mini’s van FIQAS 
Aalsmeer weer op pad naar de Ca-
landhal. Hier namen zij deel aan 
het carnaval toernooi georgani-
seerd door Westsite. Verschillen-
de teams waren verkleed. De jon-
gens en meisjes konden zich laten 
schminken en er was een clown die 
mooie ballonnen figuren maakte. 
Natuurlijk werd er ook gehandbald! 
Ella, Koen, Mike, Danny, Sem, Lars 

en Kiki deden goed hun best. De 
tegenstanders van Volendam, DS-
OV en Havas waren deze keer niet 
te verslaan, maar van RKDES werd 
wel gewonnen. Het was weer een 
leuk toernooi! De volgende keer dat 
de mini’s in actie komen is op zater-
dag 2 maart tijdens de handbal in-
stuif in De Bloemhof waar ook de 
scholen uit de Mikado met groep 3, 
4 en 5 voor zullen worden uitgeno-
digd.
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Om de week op 
dinsdagavond

Murphy’s 
quiznight

Bij Bon Ami kunt u terecht voor uw:
Bruiloft • Verjaardag • School- en examenfeest

Themafeest • Bedrijfsfeest
Zakelijke bijeenkomst • Jubileum

www.partycentrumbonami.nl

HELE JAAR
GEOPEND
van maandag t/m vrijdag
van 11.00-24.00 uur
en zaterdag & zondag
van 12.00-24.00 uur

Uiterweg 27a
1431 AA Aalsmeer
Tel. 0297-324606

Marktstraat 19 • 1431 BD Aalsmeer • 0297 368378

Zie de mogelijkheden op www.deoudeveiling.nl

Uit in Aalsmeer

Vrijdag en zaterdag feest!

Danceparty met dj nista 
en friends in de Praam
Aalsmeer - Vorige week don-
derdag is de week in café de 
Praam uitermate goed gestart 
met een Après Ski bingo en af-
gelopen zaterdag hebben de 
gastdj’s Yoeri en Koen er een 
gezellige middag van gemaakt! 
Aankomende vrijdag 1 maart 
start het weekend in de Praam 
vanaf 16.00 uur met de vroe-
ge vrijdagmiddag versnapering 
met Thomas Zekveld als jul-
lie gastheer voor deze middag. 
De avond wordt opgevolgd door 
Praam’s Partynight met feestdj 
Joost tot in de kleine uurtjes. 

Zaterdagmiddag zal estafette-
gastdj Daniel Deimann draaien 
en hij zal zijn kunsten vervolgen 
op 16 maart met de party Sa-
turdance. 
Als afsluiting presenteert het ca-
fé in de Zijdstraat zaterdagavond 
2 maart een grootse Dance Par-
ty met gastdj’s Nista en Friends. 
Vast en zeker dat het een spec-
taculaire avond wordt en er flink 
gedanst gaat worden. Vergeet 
deze avond niet een geldig le-
gitimatiebewijs mee te nemen. 
Wees op tijd om de rij voor de 
deur te beperken!
Wees op tijd om de rij voor de 
deur te beperken!
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Joost tot in de kleine uurtjes. 

Op reis met kleding en voedsel
Zelf zien wat Dorcas doet
Aalsmeer - Ieder jaar organiseert 
Dorcas in maart een reis naar Oost-
Europa. Vrijwilligers en belangstel-
lenden van de Dorcas Voedselac-
tie kunnen zich hiervoor opgeven. 
Tijdens deze reis worden er Dor-
cas-projecten bezocht en voedsel-
pakketten uitgedeeld aan de aller-
armsten. Deelnemers zien met ei-
gen ogen hoe blij mensen met een 
voedselpakket zijn. Ook is er gele-
genheid om iets te proeven van de 
natuur en de cultuur van het betref-
fende land. Van 2 tot 9 maart gaat 
de reis opnieuw naar de Transkar-
paten (Oekraïne). Er wordt gelo-
geerd in het gasthuis van kinderte-
huis ‘De Barmhartige Samaritaan’ in 
Nagydobrony. Dit gasthuis ligt in de 
omgeving van Uzhgorod, vlak over 
de grens met Hongarije en wordt 
door Dorcas gesteund met voed-
sel en kleding. De reissom moet na-
tuurlijk door de reizigers uit eigen 
zak worden betaald, maar daarvoor 

krijg je wel een reis die met geen 
andere te vergelijken valt. Met name 
voor de vrijwilligers, die zich steeds 
vol enthousiasme inzetten voor het 
werk van Dorcas, is het een kroon 
op hun werk om zelf eens te zien 
hoe hard de hulp van Dorcas no-
dig is en wat het voor mensen een 
verschil kan maken. Dit jaar hebben 
Lydia en Gerrit Jansen, Wil Groene-
veld, Ida Ruesink, Greet Vaneman 
en Henny Nieuwstad, allen vrijwilli-
gers bij Dorcas Aalsmeer, zich voor 
deze reis opgegeven. Lydia en Ger-
rit en ook Ida en Wil hebben al eer-
der zo’n reis meegemaakt en waren 
toen zeer onder de indruk van al het 
goede werk dat Dorcas doet, maar 
ook geschrokken van de enorme ar-
moede in de plaatsen waar ze kwa-
men. Tijdens deze reis zullen ze er 
bij zijn als er voedselpakketten uit-
gedeeld worden en een aantal pro-
jecten van Dorcas bezoeken. Ze zijn 
tijdens de reis zelf te volgen via het 

twitteraccount: @DorcasAalsmeer. 
Wilt u het goede werk dat Dorcas 
doet steunen? Er zijn verschillen-
de mogelijkheden. Om te beginnen 
winkelen in de kringloopwinkel aan 
de Turfstekerstraat, maar ook het 
brengen van spullen helpt natuur-

lijk. U kunt Dorcas natuurlijk ook 
als donateur steunen of een gran-
ny, een familie of een student fi nan-
cieel adopteren. Informatie is te vin-
den op www.dorcas.nl of vraag het 
aan de verantwoordelijke in de Dor-
caswinkel.

Stichting OSA 30 jaar 
Ontwikkelings samenwerking 
nog steeds hard nodig 
Aalsmeer - De gemeente Aalsmeer 
heeft sinds 1979 al aandacht voor 
ontwikkelingssamenwerking. Ech-
ter vast beleid is ontstaan vanaf 
1983 na oprichting van de Beraads-
groep Ontwikkelingssamenwerking 
en daarnaast de stichting Ontwik-
kelings-Samenwerking Aalsmeer 
OSA. Dus een uitvoerende en een 
fi nanciën beherende groep. De ge-
meente Aalsmeer stelt sinds die 
tijd geld beschikbaar voor projec-
ten in ontwikkelingslanden zowel 
in het Zuiden (de ontwikkelings-
landen in Afrika, Azië en Midden- 
en Zuid-Amerika) als in Midden- 
en Oost-Europa. Uitgezonderd zijn 
landen aangesloten bij de Europe-
se Unie. Vanaf 2000 is de gemeente 
Aalsmeer structureel eerst 1 gulden 
per inwoner per jaar en vanaf 2002 1 
euro per inwoner beschikbaar gaan 
stellen voor projecten in voornoem-
de landen. In 2012 was het budget 
30.189 euro. De stichting Ontwik-
kelings-Samenwerking Aalsmeer 
(OSA) heeft vanaf 2003 mandaat 
gekregen om de subsidie aanvra-

gen voor de gemeente voor ontwik-
kelingsprojecten met een eindig ka-
rakter te beoordelen en de subsidie-
bedragen toe te kennen. Het maxi-
male bedrag aan subsidie per pro-
ject is 2500 euro het minimumbe-
drag 150 euro. De subsidie aanvra-
gen moeten echter wel voldoen aan 
de voorwaarden die destijds zijn op-
gesteld door OSA in samenwerking 
met de gemeente Aalsmeer. Enke-
le belangrijke voorwaarden zijn het 
zelf inzamelen van fi nanciën en het 
publiceren over de activiteiten rond 
de inzameling van het geld en het 
te ondersteunen project. Deze acti-
viteiten moeten wel in de gemeen-
te Aalsmeer plaatsvinden. Ook moet 
het project een eindig karakter heb-
ben. Binnen OSA zijn alleen vrijwilli-
gers actief die allen een relatie met 
ontwikkelings-samenwerking heb-
ben. Zij proberen met zo weinig mo-
gelijk onkosten hun werkzaamhe-
den te verrichten zodat de subsi-
diegelden maximaal beschikbaar 
zijn voor projecten. Er vindt dan ook 
summiere ondersteuning plaats van 

een ambtenaar op het gemeen-
tehuis. Per jaar komen gemiddeld 
12 aanvragen binnen bij de stich-
ting OSA en komt het beschikba-
re subsidiegeld terecht bij uiteen-
lopende zowel grote als kleine pro-
jecten in verschillenden wereldde-
len. In 2012 zijn voor 13 projecten 
subsidie verstrekt. De Doopsgezin-
de Gemeente Aalsmeer kreeg voor 
een project in Tanzania 2.400 euro, 
voor een project in Palestina 2.500 
euro, voor een project in Zuid-Afri-

ka 2.500 euro en voor een project in 
Congo eveneens 2.500 euro.

 PCBS De Hoeksteen heeft voor een 
project in Mexico 619,75 euro ont-
vangen, Kim en Anne van Willegen, 
eveneens voor een project in Mexi-
co 1.680 euro. R.K.Basisschool An-
tonius voor een project in Nepal 750 
euro. De stichting GA voor een pro-
ject in Wit-Rusland 2.500 euro, Joke 
van der Zwaan voor een project in 
Nepal 2.500 euro, de stichting Fai-

man Foto Filosopht voor een pro-
ject in Rusland 870 euro, OBS Sa-
men Een voor een project in Kenia 
1.000 euro, de stichting Kinderhulp 
Afrika voor een project in Oeganda 
2.500 euro en de stichting Rommel-
markt Kudelstaart voor een project 
in Somalië 2.500 euro. De projecten 
zijn zeer divers. Van de aanleg van 
buitenwastafels om kleding te was-
sen in Tanzania, de aanschaf van 
wasmachines voor een weeshuis in 
Mexico, de bouw van kweekkast-
jes voor verbouwing van groenten 
in Zuid Afrika, de verbetering van 
een moestuin voor een opvanghuis 
in Wit-Rusland, verbetering van een 
doucheruimte en een droogtrommel 
voor een opvanghuis voor ouderen 
in Rusland tot de bouw van een eet-
zaal voor een kinderhuis in Oegan-
da, de bouw van een school in Ne-
pal en de bouw van een kraamkli-
niek in Somalië. 
Eén keer per jaar meestal in okto-
ber houdt OSA een presentatie-
avond in het gemeentehuis. Daar 
worden presentaties gehouden van 
die projecten van organisaties die 
subsidie hebben ontvangen. Mocht 
u ook interesse hebben in subsidie 
voor een project wat u kent, kijk dan 
op de website van OSA www.osa-
aalsmeer.nl met daarop de voor-
waarden en het aanvraag-formulier. 
Bellen kan ook: 0297-321509.

Maandag weer bijeenkomst
Schaken en vissen bij 
Postzegelvereniging
Aalsmeer - Op maandagavond 4 
maart houdt Postzegelvereniging 
Aalsmeer haar maandelijkse bij-
eenkomst in Het Parochiehuis aan 
de Gerberastraat 6. De avond be-
gint met een lezing over ‘Schaken’ 
door Martin Mijwaart waar hij al ve-
le prijzen mee heeft gewonnen op 
tentoonstellingen. Daarna wordt de 
maartveiling gehouden. Het is een 
zeer gevarieerd pakket met zegels 
uit de Nederlandse Antillen, West 
Duitsland, België, Portugal, Jersey, 
Monaco, Italië, Amerika, Azoren, 
Madera, Andorra, Berlijn, Oostenrijk 
en Nederland. Het laatste kavel, een 
doos met de 12 provincie velletjes, 
wordt op afbod geveild. Ook zijn 
liefst 85 stuks 5 centen stokboeken 
aanwezig waarin gesnuffeld mag 
worden. Tevens is een minipostze-
gelverzameling te bekijken van Cor 

van Meurs over ‘Vissen’ met zijn ve-
le families. Verder zijn nieuwtjes uit 
binnen en buitenland, tegen gere-
duceerde prijzen, bij de vereniging 
bestellen, evenals uw albumbladen, 
catalogus, etc. De avond wordt be-
sloten met een verloting waarmee 
onder meer planten te winnen zijn. 
Lid worden kan voor slechts 10 eu-
ro voor de rest van dit jaar en dit be-
drag is inclusief het maandblad Fi-
latelie en het eigen clubblad. De bij-
eenkomst begint maandag om 20.00 
uur. De zaal is open vanaf 19.15 uur. 
Kijk voor meer informatie op www.
postzegelverenigingaalsmeer.nl .

Rondreisjury bij 
Film- en Videoclub
Aalsmeer - Maandagavond 4 
maart komt de rondreisjury van NH 
63 op bezoek bij de Film- en Video-
club Aalsmeer. Deze avond wordt in 
samenwerking met de KLM Came-
raclub georganiseerd. Er zullen een 
viertal videoproducties ter beoorde-
ling aan de NH 63 rondreisjury wor-
den vertoond. Na gelang de kwali-
teit van de vertoonde videofi lm kan 
men brons, zilver of zelfs goud ha-
len. Vanaf zilver+ krijgt de fi lm een 
nominatie en mag deze vertoond 
worden op het NH63 gala.De F&VA 
is nog steeds op zoek naar nieu-
we leden. Mensen, die geïnteres-
seerd zijn in het fi lmen met een vi-
deocamera, zijn van harte welkom 
op één van de komende clubavon-
den. Vooral het toevoegen van mu-
ziek of een titel tijdens het monte-
ren op een PC van videoopnamen 
die gemaakt zijn met de nieuwste 
HD camera’s geven nog wel eens 
wat problemen. Op de videoclub 
kunnen fi lmers en monteurs altijd te 
rade gaan bij één van de deskundi-
ge clubleden. De clubavonden van 
de Film- en Videoclub Aalsmeer 
worden om de veertien dagen op 
maandag gehouden in het ge-
bouw ’t Anker aan de Oosteinder-
weg 372a in Oost en beginnen om 
20.00 uur. Informatie over de F&VA 
via 023- 5284564 of via www.video-
clubaalsmeer.nl.
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Zaterdag 2 maart:
AALSMEER
Aalsmeer 1 - Haarlem.Ken.land 1 14.30 u 
Aalsmeer 2 – DVVA 2 12.00 u
Bloemendaal 3 - Aalsmeer 4 14.45 u
Aalsmeer 5 – BSM 2 14.30 u
Pancratius 2 - Aalsmeer 6 15.00 u
Haarl.Ken.l Vet.1 - Aalsm/RKAV Vet.1 14.30 u

Vrouwen
Aalsmeer VR.1 – Sp.Martinus VR.1 14.30 u

RKAV
Haarl.ken.l Vet.1 - Aalsm/RKAV Vet.1 14.30 u

Meisjes 
Geuzen.M’meer MA.1 - RKAV MA.1 13.00 u 

JONG AALSMEER UNITED
Junioren
Altius A1 - J.A.United A1 11.00 u
RCH A1 - J.A.United A2 14.30 u
SDZ B1 - J.A.United B1 15.15 u
J.A.United B2 – Hillegom B3 12.00 u
J.A.United C1 – HBC C2 14.30 u
J.A.United C2 - Beverwijk C1 12.30 u
DSS C2 - J.A.United C3 16.15 u 
J.A.United C4 – Zwanenburg C5 12.30 u
J.A.United C5 – SCW C2 14.30 u

Pupillen
RAP D1 - J.A.United D1 10.30 u
RAP D2 - J.A.United D2 11.00 u 
Arsenal D2 - J.A.United D3 10.30 u 
DCG D3 - J.A.United D4 14.00 u
J.A.United D5 – Kon.HFC D8 11.15 u
J.A.United D6 - RCH D2 11.15 u
AFC E2 - J.A.United E1 9.00 u
J.A.United E2 - Buitenveldert E3 9.30 u
Amstelveen E1 - J.A.United E3 10.15 u 
J.A.United E4 – Pancratius E5 9.30 u
J.A.United E5 – Pancratius E3 11.00 u
 Ouderkerk E7 - J.A.United E6 11.15 u
Legm.vogels E5 - J.A.United E7 11.00 u 
J.A.United E8 - Pancratius E13 11.00 u
 Swift E7 - J.A.United E9 10.15 u 
AMVJ.E4 - .United E10 10.45 u
J.A.United E11 – Sp.Martinus E 10 11.00 u
ZSGO/WMS E6 - J.A.United E 12 12.30 u
J.A.United F1 – KDO F1 9.00 u
Roda’23 F4 - J.A.United F2 9.00 u
J.A.United F3 – Legm.vogels F6 9.00 u
J.A.United F4 – SCW F2 10.15 u
AFC F8 - J.A.United F5 9.00 u
Roda’23 F 15 - J.A.United F6G 11.00 u
J.A.United F7G – Buitenveldert F9 9.00 u
J.A.United F8 – Roda’23 F 12  9.00 u
Ouderkerk F8 - J.A.United F9 9.00 u
Legm.vogels F 14 - J.A.United F10 13.00 u
J.A.United F11 – Legm.vogels F12 10.15 u

Meisjes
Velsen MB.1 - J.A.United MB.1 14.30 u
Sp.Martinus MB.1 - J.A.United MB.2 14.10 u
J.A.United MC.1 – Hoofddorp MC.1 11.00 u
VVC MD.1 - J.A.United MD.1 10.00 u
J.A.United MD.2 – NFC MD.1 9.30 u
J.A.United ME.1 – Buitenveldert ME.5 9.30 u

RKDES
Pupillen
Nieuw Sloten D2 - RKDES D1 9.30 u
RKDES D2 – AFC D7 9.30 u
Velsen D6 - RKDES D3 10.15 u
RKDES E1 – Roda’23 E2 13.00 u
RKDES E2 – RAP E1 11.00 u
Abcoude E4 - RKDES E3 11.00 u
RKDES E4 – Sp.Martinus E6 13.00 u

RKDES E5 – SCW E2 9.30 u
RKDES E6 – Pancratius E 14 11.00 u
RKAVIC E6 - RKDES E7 10.00 u
RKDES F1 – AFC F4 11.00 u
Legm.vogels F7 - RKDES F2 12.30 u
Swift F5 - RKDES F3 9.00 u
RKDES F4 – Roda’23 F11 9.30 u
Sp.Martinus F7 - RKDES F5 13.05 u
RKAVIC F6 - RKDES F6 9.00 u
RKDES F7 – KDO F6M 9.30 u

Vrouwen
RKDES VR.1 – Waterwijk VR.1 13.00 u

Meisjes
RKDES MC.1 – Tos Actief MC.1 11.00 u
SDZ MD.1 - RKDES MD.1 13.30 u
Hoofddorp ME.1 - RKDES ME.1 10.00 u

SCW
IJmuiden 1 - SCW 1 14.30 u
AFC 6 - SCW 2 14.45 u
DEVO’58 3 - SCW 3 10.30 u
SCW 4 – IJmuiden 4 14.00 u
Purmerend Vet.1 - SCW Vet.1 14.30 u
SCW Vet.2 – Roda’23 Vet.1 14.30 u
EDO Vet.1 - SCW Vet.3 14.00 u

Junioren
VVC A1 - SCW A1 14.45 u
SCW B1 – DSOV B1 12.00 u
SCW C1 – Alliance’22 C3 10.30 u
J.A.United C5 - SCW C2 14.30 u

Pupillen
SCW D2 – Alliance’22 D5 9.00 u
Roda’23 E4 - SCW E1 9.00 u
RKDES E5 - SCW E2 9.30 u
SCW E3 – Hillegom E6 9.00 u
SCW F1 – RKAVIC F1 9.00 u
J.A.United F4 - SCW F2 10.15 u
SCW F4 – Roda’23 F9 9.00 u

Vrouwen
SCW VR.1 – Buitenveldert VR.2 12.00 u

Meisjes
Tos Actief MB.1 - SCW MB.1 14.00 u
Zwanenburg ME.1 - SCW ME.1 10.30 u

Zondag 3 maart:  
RKAV
CTO’70 1 - RKAV 1 14.00 u
RKAV 2 – RKAVIC 2 11.00 u
RKAV 3 – Buitenboys 3 11.30 u
Pancratius 8 - RKAV 5 11.00 u
Roda’23 7 - RKAV 6 12.00 u

Vrouwen
WV-HEDW VR.1 - RKAV VR.1 13.00 u

RKDES
RKDES 1 – Abcoude 1 14.00 u
RKDES 2 – Kampong 2 11.00 u
Pancratius 4 - RKDES 3 13.00 u
RKDES 4 – Arsenal 4 12.00 u
RKDES 5 – RAP 4 14.00 u
RKDES 6 – Legm.vogels 6 14.00 u
Hillegom 11 – RKDES 7 13.00 u

Junioren
WV-HEDW A1 – RKDES A1 10.30 u
Sp.Martinus B1 – RKDES B1 12.00 u
RKDES B2 – Buitenveldert B4 12.00 u
Sp.Martinus C1 - RKDES C1 9.00 u
AS’80 C6 - RKDES C2 9.00 u
Waterwijk C8 - RKDES C3 11.00 u

Wedstrijden Veldvoetbal

Schaakwedstrijd tegen DSC2
AAS1 speelt 4-4 gelijk
Aalsmeer - Het eerste team van 
schaakclub AAS heeft in de zesde 
ronde van de KNSB competitie met 
4-4 gelijk gespeeld tegen het twee-
de team van de Delftse schaakclub 
(DSC). Op papier zouden de Azen 
het betere van het spel moeten heb-
ben gehad, in de praktijk viel dat 
toch tegen. Na de goede 5-3 over-
winning in de vorige ronde tegen 
Caïssa 2 blijft AAS 1 op de vierde 
plaats staan in de poule. Op bord 1 
nam Jeffrey van Vliet voor AAS ge-
lijk het initiatief. Hij veroverde stuk 
na stuk en won. Ad van den Berg 
had een solide opening gespeeld, 
maar dat weerhield de witspeler er 
niet van om toch vol op de aanval 
te spelen. Ook hier duurde de par-
tij niet veel langer dan de opening, 
Paul had alle troeven in handen met 

een gevaarlijke aanval, waar wit 
geen tegenspel tegenover kon stel-
len. Met een aardig dame-offer be-
sliste hij de partij. Met de tijdnood-
fase in aantocht leek het er slecht uit 
te zien voor de Azen. Jasper van Eijk 
stond hevig onder druk, terwijl de 
stelling van Dennis van Vliet goed 
leek, maar zwart stond erg solide en, 
belangrijker, kon zijn stelling mak-
kelijker verbeteren. Marco de Groot 
leek ook een klein nadeel te hebben 
in een stelling waar weinig aan de 
hand was, en AJ Keessen had een 
gelijkwaardige stelling op het bord 
staan. Deze laatste kreeg echter 
de kans om het initiatief te pakken 
door wat minder actieve zetten van 
zwart. AJ liet de kaas niet van het 
brood eten, pakte een pion zonder 
direct kansen te geven en vlak voor 

Dammen Kunst & Genoegen
Piet van der Poel beslist!
De Kwakel - Rene de Jong had op 
een wiskundige manier uitgerekend 
dat het eerste team van damclub 
Kunst & Genoegen twee bordpun-
ten nodig had om het hoofdklasser-
schap te behouden. Maar om hele-
maal zeker te zijn gingen de Kwakel-
se dammers voor minimaal een ge-
lijkspel of winst tegen de dammers 
uit Haarlem. Na een uurtje dammen 
in ’t Fort zag het er niet rooskleu-
rig uit voor K&G, geheel onverwacht 
kwam juist de sterke Wim Kees-
sen met een schijf achter. Ook Re-
ne de Jong had zich in een hachelijk 
avontuur gestort. Met zeer secuur 
spel wist Piet van der Poel zijn te-
genstander in een hekstelling te ne-
men, zijn opponent dacht met een 
dure dam zijn vege lijf nog te red-
den. Maar Piet wikkelde bekwaam 
af naar een gewonnen eindspel en 
kon op de schouders van het pu-
bliek. Oud lid Rob Broekman was 
immers weer eens komen kijken, 
zijn vingers begonnen weer te jeu-
ken van dit spektakel. Op het kop-
bord sloeg Adrie Voorn vervolgens 
toe, door zijn overwinning bezorg-

de hij zijn team minimaal een gelijk-
spel, en zichzelf de Th. Voorn-prijs 
voor de topscoorder in de bonds-
wedstrijden. Het behoud van het 
hoofdklasserschap was nu defini-
tief een feit, Wim en Rene deden er 
van alles aan om een puntje te ha-
len maar dat mocht niet baten, uit-
slag 4-4. 
Het tweede team moest dezelf-
de avond aan de bak in Zaandam, 
zij kwamen ook tot een 4-4 eind-
stand en sloten daardoor in de mid-
denmoot van de eerste klasse af. 
Nestor en teamleider Leo Hooger-
vorst gaf het goede voorbeeld aan 
zijn teamgenoten door het hoog-
ste aantal punten te scoren, voor 
hem ook een Th. Voorn-prijs straks 
bij de prijsuitreiking op de jaarver-
gadering. Eerst moet het onderlinge 
kampioenschap nog beslist worden, 
daarin naderde Adrie koploper Wim 
Keessen tot op een punt door hun 
onderlinge treffen in zijn voordeel te 
beslissen. Hopelijk komt de gebles-
seerde Wim Konst weer snel dam-
men om zich ook nog in het strijd-
gewoel te storten.Korfbalcompetitie

Ventura Sport geen partij 
voor sterk VZOD
Kudelstaart - Na de teleurstel-
lende verliespunten tegen Dijk-
vogels twee weken geleden, kon-
den de korfballers uit Kudelstaart 
zich afgelopen zaterdagmiddag re-
vancheren. Ventura Sport was de-
ze keer de tegenstander. De ploeg 
uit Strijen staat op een knappe der-
de plek, dus het beloofde een span-
nende wedstrijd te worden. VZOD/
vdBoon begon veelbelovend. Ani-
ka van Os wist al na enkele minuten 
twee keer te scoren. Daar bleef het 
gelukkig niet bij. Wouter Vermeulen 
mocht tekenen voor het derde doel-
punt. Ventura Sport deed wat terug 
en scoorde vervolgens twee keer. 
Opperste concentratie was nodig 
om de wedstrijd tot een goed ein-
de te brengen. VZOD kwam in een 
zekere flow terecht, en wat daaruit 
voortvloeide mag fantastisch ge-
noemd worden. Ballen vlogen door 
de korf als warme broodjes over de 
toonbank. Achtereenvolgens scoor-
den Anika van Os, Bart Verheul, Di-
neke Westerhof en Eric Spaargaren. 
Ventura Sport onderbrak het goe-
de spel van VZOD door de 7-3 te 
maken, maar niet lang daarna was 
het Bart Verheul die er weer een-
tje bij legde. De overige doelpunten 
in de eerste helft kwamen op naam 
van Anika van Os, Wouter Vermeu-
len, Donja Passies en Eric Spaarga-
ren. Ventura Sport kon niet achter-
blijven en tekende voor twee doel-
punten: met 12-5 gingen de jon-
gelingen van Frits Visser de kleed-
kamers in. De tweede helft verliep 
moeizaam voor beide kanten. Ven-
tura Sport kwam telkens een punt 
dichterbij, maar VZOD zorgde er-

voor dat het scoreverloop gelijk op-
ging. De Kudelstaartse korfbal-
lers speelden de wedstrijd op een 
zeer volwassen manier uit. Ventu-
ra Sport scoorde slechts vier keer in 
de tweede helft, VZOD deed dit vijf 
keer. De doelpunten kwamen deze 
keer van Dineke Westerhof, Jessica 
Zijerveld, Anika van Os (2x) en Wou-
ter Vermeulen. Eindstand: 17–9, een 
score die boekdelen spreekt. Trainer 
Frits Visser zag dat de wedstrijd al in 
de eerste helft gewonnen werd: ‘’We 
speelden een sterke eerste helft ge-
volgd door een tweede helft waar-
in beide ploegen moeilijk tot sco-
re kwamen.’’ Volgende week speelt 
VZOD thuis tegen Olympia, de num-
mer één van de competitie. Ook dat 
belooft een lastige wedstrijd te wor-
den, maar alles is mogelijk, zeker als 
er zoals afgelopen zaterdag wordt 
gespeeld.

Anika van Os had er zin in en scoor-
de zes maal.

ZABO zaalvoetbalcompetitie
Polish Shooter wint ruim
Aalsmeer - Tijdens de elfde speel-
ronde van de ZABO zaalvoetbal-
competitie leed LEMO een opval-
lend grote nederlaag. Door dit ver-
lies staat de nummer twee van de 
ranglijst nu vijf punten achter op 
koploper Piller Sport. De vijf wed-
strijden van speelronde 11 vonden 
plaats in de Proosdijsporthal op za-
terdag 23 februari. Het openings-
duel ging tussen Heemhorst Water-
sport en LEMO Gaat Los. De partij 
eindigde met een 8-0 overwinning 
voor Heemhorst Watersport. Vervol-
gens trad FC East Europe aan tegen 
Choekie’s Hairsalon. Bij deze wed-
strijd vielen er tien doelpunten te 
bewonderen. Choekie’s Hairsalon 
zegevierde met de cijfers van 6-4. 
De derde wedstrijd van het avond-
je ZABO ging tussen LEMO en Po-
lish Shooter. LEMO stond met een 
gehavend team aan de aftrap en 
dat kreeg gevolgen. Bij de rust leid-
de Polish Shooter al met 1-5. In de 
tweede helft bleek LEMO niet bij 
machte het verschil terug te drin-
gen en kreeg uiteindelijk een rui-
me 2-12 nederlaag toebedeeld. Het 
vierde duel was de meest spannend 
pot zaalvoetbal van de avond. Am-
sec Beveiliging trad aan met nieuwe 

outfits tegen het team van Odido. 
Beide ploegen bleven lang in even-
wicht. In het begin van de tweede 
helft gaf het scorebord nog 1-1 aan. 
Twaalf minuten voor het einde zorg-
de Mike van Bommel met een da-
verend afstandsschot voor 2-1 na-
mens Amsec Beveiliging. Acht mi-
nuten voor tijd liep de ploeg uit naar 
3-1 via René Zandvliet die een straf-
schop feilloos benutte. Even later 
kreeg ook Odido een penalty toe-
gewezen. Doelman Kees-Jan Jong-
kind hoefde niet in actie te komen 
want de inzet verdween ruim naast 
het doel. Toch zorgde Odido voor de 
aansluitingstreffer (3-2) en volgde 
er een tumultueuze slotfase. In de 
laatste vier minuten speeltijd werd 
niet meer gescoord en dus boek-
te Amsec Beveiliging een 3-2 zege. 
Het slotduel ging tussen Piller Sport 
en hekkensluiter Pottenshop. De 
uitslag was op voorhand niet moei-
lijk te raden. Bij rust leidde Piller 
Sport al met 7-0 en liep in de twee-
de helft uit naar 15-0. De vijf wed-
strijden werden ditmaal geleid door 
de scheidsrechters Piet Ross, Klaas 
Boekel en Mike van Miltenburg. 
Speelronde 12 volgt op zaterdag 9 
maart, wederom in de Proosdijhal.

Van links naar rechts: Sponsor Martin Ammerlaan, René Zandvliet, Kees-Jan 
Jongkind, Lex Hendrikse. Onder Odin Janse, Jordy van Dort en Mike van Bommel.

de 40e zet was er nog meer materi-
aalwinst in het verschiet. Een nuttig 
punt, want Jasper bleek zijn stelling 
niet te kunnen houden; toen wit de 
aandacht op de zwarte koning richt-
te kon Jasper geen stukken meer 
naar de verdediging switchen. Ook 
Dennis kon niet genoeg spel ont-
wikkelen om echt kansen te krijgen. 
Zo rond de 30e zet had hij genoeg 
van een kalme stelling en zocht de 
verwikkelingen op. Hierin toonde 
hij zich een stuk slagvaardiger dan 
de speler van Delft, hetgeen Marco 
twee stukken voor een toren ople-

verde; in combinatie met een sterke 
vrijpion genoeg voor de winst. Een 
zwaarbevochten 4-4 dus. DSC komt 
op gelijke hoogte met de Westland-
se schaak combinatie, de volgende 
tegenstander van de Azen. Schaak-
club AAS schaakt van begin sep-
tember tot eind mei op de vrijdag-
avond in de Doopsgezinde kerk in 
de Zijdstraat. Training en les wordt 
gegeven van 19.15 tot 20.00 uur, tot 
00.00 uur is er vervolgens compe-
titie. Informatie: tel. 020-7371420 
of 0297-268954.of op de website: 
www.aas.leisb.org.

Ritmische gymnastiek
Duo’s Omnia regiokampioenen
Aalsmeer - De RG dames moes-
ten al vroeg op pad afgelopen za-
terdag. Om kwart over negen in de 
ochtend begon de wedstrijd voor de 
RG turnsters van SV Omnia 2000 in 
Hilversum. Jikke van der Meer, Edit-
ha Oganisjan en Noor Cleveringa 
kwamen uit in de categorie 4C en 
Sanne Cleveringa en Joan Gerritsen 
in de categorie 3C. Jikke beet het 
spits af en zette een prima oefening 
zonder materiaal neer. Editha volg-
de het voorbeeld van Jikke.. Daar-
na was Noor aan de beurt. Sanne en 
Joan begonnen met hun lint oefe-
ning. Vanwege het barre weer had-
den niet alle tegenstandsters het tot 
aan sporthal gered, dus de wedstrijd 
verliep vlot. De dames waren spoe-
dig aan de beurt voor hun tweede 
onderdeel. Jikke en Edita met hun 
lint oefening en Sanne en Joan zon-
der materiaal. Aansluitend deden de 
dames ook een duo oefening. Jik-
ke en Editha (4C) en Sanne en Joan 
(3C). Bij de 4C dames heeft Jikke de 
eerste plaats behaald. Editha werd 
vierde en Noor elfde. Als duo ver-
overden Jikke en Editha goud met 
hun oefening, hierdoor zijn ze ook 

regiokampioen duo geworden. Bij 
de 3C werden Sanne en Joan res-
pectievelijk vierde en vijfde. Maar 
bij de duo’s wisten de dames goud 
te winnen. Ook zij zijn hierdoor re-
giokampioen duo geworden. Aan-
sluitend begonnen om 12.35 uur de 
wedstrijden voor de 1C en 2C da-
mes, Fabiënne Roof en Manon van 
der ploeg in 1C en Juliet Oganisjan 
in 2C. Juliet werd in haar catego-
rie keurig gedeeld vierde met haar 
lint en hoepel optredens en Fabien-
ne en Manon werden respectieve-
lijk eerste en tweede. Ook met lint 
en hoepel en daardoor werd Fabien-
ne tevens regiokampioene. Daarna 
hadden de dames ook nog een duo 
baloefening waarbij de combina-
tie Manon en Juliet tweede werd en 
Fabienne en Manon de eerste plaats 
haalden waardoor ook zij als duo re-
giokampioen zijn geworden. Al met 
al een top dag voor de C-dames. 
Wilt uw dochter ook aan ritmische 
gymnastiek doen? Dat kan en kom 
gerust een gratis proefles meedoen. 

Voor dag, tijd en locatie, kijk op de 
website: www.svomnia.nl.

Aalsmeer - Op vrijdag 21 en za-
terdag 22 juni is weer de tweejaar-
lijkse theatershow van SV Omnia 
2000. Het thema is dit jaar ‘Ik neem 
je mee’. De dansers nemen de toe-
schouwers mee op reis, niet alleen 
door verschillende landen, maar ook 
langs verschillende onderwerpen. 
Evenals de vorige show vindt ook 
deze voorstelling weer plaats in het 
Crown Theater Aalsmeer. Op vrijdag 
21 juni is de première om 20.00 uur. 
Zaterdag 22 juni zijn er twee mati-
neevoorstellingen, één om 13.30 uur 
en één om 16.15 uur. ‘s Avonds is 
er weer een avondshow om 20.00 
uur. Wie kaarten voor de avond-
show koopt, krijgt ook automatisch 
toegang tot de after-party! Naast 
het optreden van alle dansgroepen 
van SV Omnia 2000 zijn er ook weer 
spectaculaire gastoptredens. De 
choreografieën van de - in totaal - 
vier voorstellingen worden verzorgd 
door Mariëlle Buskermolen, Ange-
lique Oliver-Karijopawiro, Tessa de 
Vries, Melanie van Leeuwen en Vé-
ronique Cornelissen. Dit jaar zijn er 
twee nieuwe choreografen bijgeko-
men: Simone van Weerdenburg en 
Patjoelah Kuin. Simone geeft sinds 

begin van dit seizoen streetdance 
in The Beach. Het enige wat naast 
Streetdance nog ontbrak is een bal-
letgroep, maar daar komt verande-
ring in met Patjoelah! De kaartver-
koop gaat 1 maart van start! Kaar-
ten voor de middagshow kosten 
7,50 euro en kaarten voor de avond-
show 15 euro. Voor meer informa-
tie en kaartverkoop: www.dancing-
designs.nl/dancezone.

Vrijdag start kaartverkoop!
2-Jaarlijkse theatershow 
Omnia: ‘Ik neem je mee’

Sjoelavond bij 
BV Oostend
Aalsmeer - Op donderdag 7 maart 
houdt buurtvereniging Oostend 
voor liefhebbers vanaf 20.00 uur 
een sjoelavond in Het Middelpunt 
in de Wilhelminastraat 55. Iedereen, 
jong en oud, is welkom. De deuren 
gaan om 19.30 uur open. Donder-
dag 21 februari was weer een ge-
zellige avond, het was buiten koud, 
maar binnen lekker warm. Na loting 
vielen de prijzen deze keer bij Siem 
Kooy, Ria van de Koppel, Henk van 
der Stroom en Roeli Helmans.
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Klaverjassen bij 
De Geluksvogels
Kudelstaart - Het hele jaar door 
wordt er op de woensdagavon-
den gezellig gekaart in het Dorps-
huis. Wie ook zin heeft om te komen 
klaverjassen, is vanaf 20.00 uur van 
harte welkom. Op 20 februari is Jan 
Ramp eerste geworden met 5331 
punten, op twee Hanny Houthuijs-
Bon met 5321 punten en op drie Ria 
van Oostwaard met 5037 punten. 

OVAK-soos in 
Parochiehuis
Aalsmeer - De volgende soosmid-
dag van de OVAK is op woensdag 
6 maart vanaf 14.00 uur in het Pa-
rochiehuis in de Gerberastraat. Het 
klaverjassen op 20 februari is ge-
wonnen door Nico Maarse met 5795 
punten, op twee Engeltje Jongkind 
met 5358 punten en op drie Dirk 
Tromp met 5069 punten.

Wisseling VZOD 
van voorzitter
Kudelstaart - De ijssportvereniging 
V.Z.O.D Kudelstaart heeft op vrijdag 
22 februari, na ruim 25 jaar, afscheid 
genomen van voorzitter Rob de Vries. 
Het bestuur en alle leden hebben 
hem bedankt hem voor zijn jarenlan-
ge inzet voor de ijssportvereniging. 
Rob heeft het voorzittersstokje over 
gedragen aan Hans de Groot.

Sjoelcompetitie 
in De Reede
Rijsenhout - Uitslagen speelavond 
Sjoelclub Rijsenhout op donderdag 
21 februari: Eerste in de Hoofdklas-
se is Drikjan Baardse 1945 punten, 
2. Jan Joore 1863 punten, 3. Cor-
ry Balder 1762 punten. Klasse A: 1. 
Riet Schijf 1797 punten, 2. Nel La-
gerburg 1753 punten, 3. Leo van 
Faassen 1717 punten. Klasse B: 1. 
Els v/d Linden 1597 punten, 2. Alie 
van Tol 1553 punten, 4. Annie van 
‘t Zelfde 1536 punten. Klasse C: 1. 
Karel Eekhoff 1492 punten, 2. Edwin 
Eikelenboom 1473 punten, 3. Rina 
Korenwinder 1458 punten. De vol-
gende sjoelavond is op donderdag 7 
maart vanaf 20.00 uur in dorpshuis 
De Reede aan de Schouwstraat.

Westeinderloop 
deze zondag!
Aalsmeer - Aanstaande zondag 3 
maart organiseert Atletiekvereni-
ging Aalsmeer (AVA) de jaarlijkse 
Westeinderloop. De hoofdafstand 
van dit hardloopevenement is 10 ki-
lometer. Dit parcours gaat voor een 
groot deel langs de Westeinderplas-
sen. Ook kan er 5 kilometer gelopen 
worden en voor de kids is er een 1 
kilometer kidsrun. De start van alle 
afstanden is vanaf 11.00 uur op de 
atletiekbaan aan de Sportlaan 43a. 
Online Inschrijven kan nog tot en 
met 28 februari via www.westein-
derloop.nl. Op de website tevens al-
le informatie over de loop. Ook op 
de dag zelf kunnen deelnemers zich 
inschrijven tot 20 minuten voor aan-
vang van de loop. 

Kaartavond bij 
BV Oostend
Aalsmeer - Op donderdag 18 febru-
ari is er weer flink gestreden om de 
hoogste eer tijdens de kaartavond 
van buurtvereniging Oostend. De he-
ren hadden deze avond de overhand: 
Op één J. Bleeker met 5496 punten, op 
twee M. Tulp met 5267 punten en op 
drie M. Van der Vaart met 5255 punten. 
De volgende speelavond van BV Oost-
end is vanavond, donderdag 28 febru-
ari, in Het Middelpunt in de Wilhelmi-
nastraat. De avond begint om 20.00 
uur en de zaal is open vanaf 19.30 uur.

Ouderensoos 
BV Oostend
Aalsmeer - Op donderdagmiddag 
kwamen de 55-plussers, ondanks 
het gure winterweer, weer bij elkaar 
voor een gezellige kaartmiddag. Op 
één is de heer Alderden geëindigd 
met 5255 punten, op twee mevrouw 
Koot met 4924 punten en op drie me-
vrouw van de Made met 4797 pun-
ten. Bij het rummicuppen bleek me-
vrouw Millenaar onverslaanbaar. De 
volgende soosmiddag is op 7 maart 
in Het Middelpunt in de Wilhelmina-
straat en de middag begint om 14.00 
uur. De zaal is open vanaf 13.30 uur.

Jaap winnaar bij 
de ouderensoos
Kudelstaart - Iedere donderdag-
middag is er voor 55+ers van 13.30 
tot 16.30 uur een gezellige kaart-
middag in het Dorpshuis. Klaver-
jassen en jokeren staan op het pro-
gramma, er is ook gelegenheid voor 
rummicub en hartenjagen. Op don-
derdag 21 februari is het klaverjas-
sen gewonnen door Jaap Spaarga-
ren met 5624 punten, gevolgd door 
Gerrit van der Geest met 5167 pun-
ten en Gerrit Kraan met 5038 punten. 
Bij het jokeren behaalde Marie van 
der Jagt met 108 punten de hoog-
ste eer. Kaartliefhebbers zijn van har-
te welkom. Voor inlichtingen kan ge-
beld worden met mevrouw R. Pothui-
zen via 0297-340776.

Zwemmen voor jeugd
Drie Oceanus toppers op 
Speedo jaargangwedstrijd
Aalsmeer - Dit weekend vond de 
Speedo jaargangwedstrijd in Leiden 
plaats. Hier mogen alleen de snelste 
minioren van Nederland zwemmen. 
Op zaterdag mochten Amber Celie 
en Thomas Weening voor Oceanus 
uitkomen. Thomas mocht als eer-
ste van start op de 100 meter rug-
slag. Hij startte in de voorlaatste se-
rie, want hij had zich als zevende ge-

plaatst. Zijn tijd van 1.18.20 was ech-
ter zo goed dat hij uiteindelijk twee-
de werd en met zilver naar huis ging. 
Toen was het de beurt aan Amber. 
Zij startte op de 100 meter rugslag 
en zwom zich naar een zesde plaats 
in een nieuw persoonlijk record 
van 1.25.98. Op slechts 0.96 secon-
de van de nummer drie. Daarna ver-
scheen zij op de startblokken voor de 

100 meter vrije slag, waar ze zich als 
twaalfde had geplaatst. Ze zwom een 
super tijd van 1.16.83 en viel hiermee 
met een vierde plaats net buiten de 
prijzen. In programma 13, 50 meter 
vlinder, tikte Thomas als derde aan 
en behaalde hiermee brons in een 
tijd van 34.44. Amber sloot de dag 
eveneens af met de 50 meter vlinder. 
Ze zwom iets boven haar inschrijftijd. 
Zondag kwam Finn Vos het Oceanus 
team versterken. Thomas mocht drie 
afstanden zwemmen: de 100 meter 
wisselslag, 100 meter schoolslag en 
de 50 meter vrije slag. Hij haalde op 
de 100 meter wisselslag brons in een 
persoonlijk record van 1.18.14. Op de 
100 meter schoolslag werd hij vijfde 
en op de 50 meter vrije slag zwom 
hij iets boven zijn inschrijftijd. Amber 
zwom twee afstanden: de 100 meter 
wisselslag en de 50 meter vrije slag. 
Op de 100 meter wisselslag zwom 
ze zich naar een vijfde plaats in een 
mooi persoonlijk record van 1.25.99. 
Op de 50 meter vrije slag was ze als 
vijfde geplaatst. Ze gaf alles en lag 
na 25 meter op kop. In een span-
nende eindstrijd greep ze het brons 
in een persoonlijk record van 33.53. 
Met deze tijd zwom ze ook meteen 
een nieuw clubrecord. Finn had zich 
geplaatst op de 100 meter school-
slag. Vanaf een tiende plek wist hij 
zich naar een achtste plek te zwem-
men in een nieuw persoonlijk record 
van 1.36.45. Het was een mooi zwem-
weekend met veel persoonlijke re-
cords en prijzen. 

De initiatiefnemers van ‘Sportpassie Aalsmeer’, v.l.n.r. Ineke van Bemmelen, 
Laurens van Kessel, Bob van der Laarse en Mike van der Laarse.

Kick-offavond op 5 maart
Nieuw sportevenement: 
‘Sportpassie Aalsmeer’
Aalsmeer - Sporten wordt pas echt 
leuk als je een sport hebt gevon-
den die bij je past. Omdat lang niet 
alle sporten op school aan bod ko-
men, zou het mooi zijn als er een 
speciale dag is waarop je veel spor-
ten kunt uitproberen. Zo is het idee 
voor ‘Sportpassie Aalsmeer’ ontstaan. 

Vier Aalsmeerse bedrijven (Berghoef 
Accountants en Adviseurs, ESA BV, 
Multi Supplies en Lab 35 | Aalsmeer.
nu) hebben samen ‘Sportpassie 
Aalsmeer’ uitgewerkt tot een open 
dag, waarbij de zestig Aalsmeerse 
en Kudelstaartse sportverenigingen 
de kans krijgen zichzelf te laten zien, 

om zo jong en oud enthousiast te ma-
ken voor hun sport en méér mensen 
aan het sporten te krijgen. De eerste 
editie van dit evenement zal plaats-
vinden op zaterdag 25 mei. De orga-
nisatie hoopt dat dit het startpunt is 
van een jaarlijks terugkerende sport-
dag in Aalsmeer en Kudelstaart. In-
middels hebben twintig clubs zich 
aangemeld, waaronder de groot-
ste sportvereniging van de gemeen-
te Aalsmeer: SV Omnia 2000. Daar-
naast zijn de beide handbalvereni-
gingen van de partij en doen diver-
se water- en vechtsporten mee. Voor 
de verenigingen zijn geen deelname-
kosten aan het evenement verbon-
den. De zaalruimte en het zwembad 
worden deze dag gratis door de ESA 
ter beschikking gesteld. Op dinsdag 
5 maart vanaf 20.00 uur is er in The 
Beach aan de Oosteinderweg 247a 
een kick-offavond, waarbij de organi-
satie de bedoeling van de Sportpas-
sie-dag nader zal toelichten. Daar-
naast krijgen de verenigingen op de-
ze avond de kans om elkaar beter te 
leren kennen en kan er overlegd wor-
den hoe de programma’s op de di-
verse sportlocaties ingevuld kunnen 
worden. Verder zal ook wethouder 
Gertjan van der Hoeven spreken en is 
er tijd om samen iets te drinken. Voor 
meer informatie kan gekeken wor-
den op www.sportpassieaalsmeer.nl. 
Daarnaast zijn de ontwikkelingen ook 
via Twitter (@sportpassieaals) en Fa-
cebook te volgen. 

IJsclub De Blauwe Beugel vierde 
bij Kees Jongert bokaal
Rijsenhout - IJsclub de Blauwe Beu-
gel is zaterdagavond 23 februari op 
een mooie vierde plaats geëindigd 
bij de jaarlijkse Kees Jongert Bokaal. 
Na een aantal jaren eerder al de run-
ner-up trofee te hebben gewonnen, 
werd de opgaande lijn van de afge-
lopen jaren weer doorgezet. Podium-
plaatsen waren er voor Mirte van der 
Eijden (3e op 1500m), Olaf Smit (1e 
op 500m en 2e op 3000m), Menno 
Kramer (1e op 500m), Tamara Goos-
sen (1e op 500m), Natasja van Wijk 
(1e op 1500m), Britt Huurman (3e op 
500m en 3e op 1000m) en Jasper van 
Tol (2e op 1500m en 2e op 5000m). 
Tevens werd afgelopen weekend 
het NK jeugdmarathon gehouden in 
Dronten. Van de Blauwe Beugel wa-
ren drie rijders geselecteerd om te 
mogen starten: Luke Kooij, Erik Kra-
mer en Nicky van Leeuwen. Nicky 
wist in haar eerste NK optreden op 
de marathon direct een prima klas-
sering te behalen met een 11e plaats 
in de pelotonsprint, vlak achter de 

winnaar en dus dicht op elkaar. Luke 
Kooij eindigde op een mooie 27e 
plaats (van 44 gestarte rijders) en 
Erik Kramer werd 34e (van de 49 ge-
start rijders). Al weer wat langer ge-
leden, maar daarom niet minder be-
langrijk; In het weekend van 9 en 10 
februari werd het NK allround voor 
junioren gereden in Den Haag. Met 
voor de Blauwe Beugel aan de start 
Olaf Smit, Natasja van Wijk en Nic-
ky van Leeuwen. Olaf Smit reed een 
puike 3000 meter in 4.08.22 (8e) en 
5000 meter in 7.21.58 (10e) en werd 
daarmee 11e in het eindklassement. 
Natasja van Wijk en Nicky van Leeu-
wen kwamen uit voor Junioren A en 
eindigden respectievelijk 20e en 21e 
in het klassement, nadat ze de afslui-
tende 1000 meter tegen elkaar had-
den gestreden. Om alle uitslagen 
in detail te bekijken of om meer in-
formatie over de IJsclub De Blauwe 
Beugel te vinden wordt verder ver-
wezen naar de website van de club: 
www.ijsclubdeblauwebeugel.nl.

Dartavond in 
’t Middelpunt

Aalsmeer - Dat darten een leuke 
sport gevonden wordt, is merken op 
dinsdagavond tijdens de wekelijk-
se dartavond in het Middelpunt. Er 
was veel gezelligheid en een ieder 
was weer zeer fanatiek doch spor-
tief aan het darten. De eerste plaats 
in de winnaarsronde was voor Jo-
landa Heijsteeg en tweede werd Se-
bastiaan Dolk. In de verliezersron-
de was de hoogste eer voor Moni-
que Rademaker. De volgende dart-
avond is op dinsdag 5 maart in ’t 
Middelpunt in de Wilhelminastraat 
en begint om 20.00 uur. De zaal is 
vanaf 19.30 uur open. Iedereen, die 
ook wel eens wil darten, is van har-
te welkom.

Oceanus: Lange afstanden
Aalsmeer - Afgelopen zondag heb-
ben diverse zwemmers van Ocea-
nus deelgenomen aan het Lange Af-
stands Circuit in Zaandam. Een aan-
tal maal in het seizoen worden de-
ze wedstrijden gehouden waarbij de 
‘zwaardere’ afstanden worden ge-
zwommen (voornamelijk wisselslag 
en de vrije slag van 400 tot en met 
2000 meter). Deze wedstrijden zijn 
tevens een uitstekende gelegenheid 
om je te qualificeren voor de Neder-
landse Kampioenschappen Lange 
Afstand die later in het zwemseizoen 
zullen worden gezwommen. Als eer-
ste Oceanus zwemmer dook de jeug-
dige Femme Bol in het water; 8 jaar 
oud en dan al 200 meter wisselslag 
zwemmen. Femme deed het uitste-
kend en eindigde als vierde. Anouk 
Hilgers en Isa van den Berg mochten 
dezelfde afstand zwemmen in een 
oudere leeftijdsgroep en werden res-
pectievelijk vijfde en zesde. Michael 
Masseurs liet zich ook niet onbetuigd 
op deze afstand en eindigde als vier-
de in zijn leeftijdsklasse. Bij de dames 
Junioren 2 en ouder slaagde Fabiën-
ne Vork erin om op de 400 meter wis-
selslag met maar liefst met 18 secon-
den haar persoonlijk record te verbe-
teren; Fabiënne werd tweede. Anouk 
van Noord werd zesde en Isaa Ebbin-
ge achtste. Bij de heren Junioren 1 en 
ouder vochten Vincent Moolhuijzen 
en Wessel de Jong op de 400 meter 
wisselslag een titanenstrijd uit; Vin-
cent werd eerste en Wessel tweede. 

Programma 
handbal
Zaterdag 2 maart:
14.55 uur: FIQAS Aalsmeer, meisjes C2 –   
 Wasmeer
Zondag 3 maart:
10.00 uur: FIQAS Aalsmeer, jongens B2 –   
 Aristos
11.00 uur: FIQAS Aalsmeer, jongens A2 –   
 Celeritas
12.15 uur: FIQAS Aalsmeer, heren 5 –   
 Havas
13.30 uur: FIQAS Aalsmeer, heren 4 –   
 US
14.40 uur: FIQAS Aalsmeer, heren 3 –   
 Baarn
15.45 uur: FIQAS Aalsmeer, jongens B1 -   
 Havas (jeugddivisie) 

De Oceanus meiden Jane Somme-
ling, Sam Eveleens en Rosa Ebbin-
ge debuteerden op de 800 meter vrije 
slag (maar liefst 32 banen) en wer-
den respectievelijk derde, vierde en 
negende. Op de 1500 meter vrije slag 
melden zich 6 Oceanus zwemsters 
aan de start. Triathlete Jeanine Koc-
ken werd vierde, Eva van de Born de-
buteerde in deze afstand en behaalde 
een uitstekende vierde plaats). Luca 
Ebbinge werd zevende en triathlete 
Marit Plat, net terug van een intensie-
ve buitenlandse trainingsstage, zwom 
zich naar een achtste plaats. Ook Mi-
chele Meulenbroek zwom een per-
soonlijk record en werd tiende. Beau 
van Dommelen debuteerde in deze 
afstand en eindigde op de vijftiende 
plaats. Vervolgens waren de 7 Ocea-
nus mannen aan de beurt: Jeffrey 
Reijnders eindigde als tweede. Bart 
Sommeling eindigde als derde met 
een verbetering van zijn persoon-
lijk record. Martijn van der Zwaard 
scherpte zijn persoonlijke record ook 
aan en werd zevende. Daan Somme-
ling werd vijftiende, Davy Heysteeg 
zestiende en debutant Sebastiaan 
van der Born zeventiende. Mike En-
gel zwom uitstekend en haalde bij-
na 2 minuten van zijn persoonlike re-
cord. Last but not in the least zwom 
Ronald Grove de 2000 meter vrije 
slag, na eerst de hele middag als ju-
rylid te hebben gewerkt in een prach-
tige tijd. Moe maar voldaan werd de 
terugreis naar Aalsmeer en omstre-
ken aangevangen.

Bekerhandbal
Aalsmeer naar kwartfinale
Aalsmeer - De mannen van FIQAS 
Aalsmeer hebben zich door een 27-
25 overwinning op Kremer/Hurry Up 
geplaatst voor de kwartfinale van 
het NHV bekertoernooi. Eenvoudig 
was het niet: de wedstrijd ging tot 
tien minuten voor tijd gelijk op: pas 
in de slotfase sloegen de Aalsmeer-
ders toe. Een kleine week eerder was 
tegen hetzelfde Hurry Up in Zwarte-
meer nog een behoorlijke nederlaag 
geleden. Dat was in de laatste ron-
de van de reguliere competitie. Maar 
bekerwedstrijden staan op zich en 
FIQAS Aalsmeer was duidelijk ge-
brand op revanche. De eerste kan-
sen waren ook meteen voor Jimmy 
Castien en Rodrigo Huttinga, maar 
werden net niet benut. Even later 
was er wel een eerste voorsprong: 
3-2. Maar via harde schoten van af-
stand en een break out kwam Hur-
ry Up terug: 3-6. Wai Wong en Jimmy 
Castien brachten de stand weer in 
evenwicht (6-6), maar niet voor lang. 
De Drentse ploeg zette cirkelspeler 
Gintaras Cibulskis in, de Litouwer 
van bijna 150 kg. Hij was bijna niet te 
houden voor de dekking en bezorg-
de Hurry Up weer een voorsprong: 
7-9. Zelf had FIQAS Aalsmeer in de-
ze fase wat pech met de schoten of 
vond keeper Johan Bos op z´n weg. 
De achterstand werd zelfs vier pun-
ten (8-12). Op dat moment kwam 
Gaby Birjovanu in het doel en ver-
richtte meteen belangrijke stops. 
Hij inspireerde de ploeg: Wai Wong 
maakte een paar sterke acties en 
Robin Boomhouwer kon zowel via 
een break als uit de hoek, na een 
weergaloze schijnbeweging, sco-
ren: 13-13 en even later via Dustin 
Ligthart 14-14. Ronald Suelman be-
paalde de ruststand op 14-15. Na de 
pauze trok FIQAS Aalsmeer de stand 
meteen gelijk: na een stop van Gaby 
kon Dustin Ligthart in de break. Hur-
ry Up schoot opnieuw met scherp, 
maar na een prachtige aanval via 
Wai Wong en Dustin Ligthart, die 
Jelmer van Stam vrij speelden in de 
hoek, was er eindelijk weer de voor-
sprong voor de Aalsmeerders: 17-16. 
Die voorsprong werd echter nooit 
groter dan één punt want telkens 
wist Hurry Up weer gelijk te maken. 
FIQAS Aalsmeer groeide steeds be-
ter in de wedstrijd: de dekking kreeg 
meer grip op de afstandsschutters. 
Toch bleef de stand tot tien minuten 
voor tijd in evenwicht: 23-23. Daarna 
was er voor het eerst een gaatje van 
twee punten, via een prachtig schot 

van Remco van Dam én een doel-
punt van Boomhouwer die instart-
te vanuit de hoek en omhaalde: 25-
23. Nog was het niet gedaan, want 
de marge werd weer één: 25-24. Dat 
de ploeg het aandurfde om daarna 
een vlieger te spelen getuigt wel van 
lef, maar Boomhouwer rondde koel-
bloeding af en bracht het publiek in 
de Bloemhof op de banken: 26-24! 
In de aanval die volgde leek Hurry 
Up tegen tijdspel aan te lopen, maar 
wurmde zich net zo lang door de 
dekking tot ze een strafworp hadden 
verdiend. Die werd echter gestopt 
door Birjovanu en toen Djorde St-
evanovic even later wél raak schoot 
vanaf zeven meter met nog maar 
ruim twee minuten op de klok, kon 
het feestje al gevierd worden. Het 
werd uiteindelijk 27-25 en de kwart-
finale was bereikt! Er is inmiddels 
geloot voor de kwartfinales van het 
NHV bekertoernooi en daarin wer-
den de mannen van FIQAS Aalsmeer 
gekoppeld aan Tweede Divisieclub 
PK/Unitas uit Rolde (Drente). Unitas 
is echter beslist geen tegenstander 
om te onderschatten, want de ploeg 
– dit seizoen voor het eerst uitko-
mend in de Tweede Divisie waar-
in ook FIQAS Aalsmeer 3 speelt - 
schakelde verrassend AHV Swift uit 
en haalde ook vorig seizoen al de 
kwartfinale. De wedstrijd wordt ge-
speeld tussen 12 en 14 maart. Com-
plete loting: PK/Unitas – FIQAS 
Aalsmeer; Kras/Volendam – Hellas; 
OCI/Lions – Quintus; Eurotech/Be-
vo – Pals groep/E&O. 

Punt van Volendam
Zaterdag begon voor de mannen van 
FIQAS Aalsmeer de nacompetitie. 
De eerste wedstrijd was meteen een 
kraker: tegen regerend landskam-
pioen Kras/Volendam! De wedstrijd 
begon meteen in een hoog tempo en 
binnen vijf minuten was het al 4-4. 
Daarna kwam FIQAS Aalsmeer voor 
het eerst op voorsprong en liep bru-
taal uit naar 7-5. Volendam wist bin-
nen de kortste keren weer gelijk te 
komen en nam nu de leiding weer 
over: 10-12. Het werd uiteindelijk 29-
29. Een terechte uitslag gezien het 
verloop van de wedstrijd. Komen-
de zaterdag 2 maart wacht alweer 
de volgende sterke tegenstander: 
dan wordt in Geleen gespeeld te-
gen OCI/Lions dat bij Hurry Up won 
en nu samen met Volendam aan kop 
gaat. FIQAS Aalsmeer volgt op twee 
punten. 

Dames blijven 
in eredivisie
Ook volgend seizoen spelen de da-
mes van FIQAS Aalsmeer in de ere-
divisie. Na winst op Fortissimo is 
een plaats bij de eerste twee in de 
degratiepoule zeker gesteld en kun-
nen de dames niet meer degrade-

ren. De wedstrijd tegen Fortissi-
mo was overigen een stevige, beide 
ploegen waren aan elkaar gewaagd. 
De rust gingen de Aalsmeer dames 
in met een minimale voorsprong van 
15-14, ook de eindstand was nipt: 
29-27 vooor FIQAS. Zonder druk 
kunnen nu de laatste twee wedstrij-
den worden afgewerkt. En kan nog 
een poging gedaan worden om in 
het bekertoernooi te komen.
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