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Aalsmeer
Nieuw-Vennep

Alphen a/d Rijn
Amsterdam

Woerden

www.antennagroep.nl

Voor een 
opdrachtgever zoeken 
wij een teeltspecialist!

C1000 Koster
Elke zondag geopend
van 16.00 - 20.00 uur

ADVERTEREN?
IN DE

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

De HELE MAAND maart  € 5,- korting! 

Turfstekerstraat 13 - Aalsmeer. Open zondag: 10.00-16.00 uur

€ 9,50Wasprogramma 1 € 14,50

Aalsmeerderweg 238 te Aalsmeer

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

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

PACT verbindt
pactaalsmeer.nl

Autonoom 
& 

Betrokken

Zijdstraat 38, Aalsmeer T: 0297 792 002

voor het 
officiële

gemeentenieuws 
zie pagina 6

Uw Bovag-garage in:
KUDELSTAART

Autobedrijf P. du Pau

Sinds 
1928!!

www.pietdupau.nl

VerkooP alle merken
nieuw en gebruikt

Airco-serVice
GoedkooP onderhoud, 

reparatie en APK
HoofdweG 176 
tel. 0297-325200 

Onze OccAsiOns OP:

DEZE WEEK:

 Agenda

 Stokkeland 
 reclame-eiland?

 Actief in 
voorjaarsvakantie

 Dorpsraad wil jubileum 
vieren met cadeau voor 
inwoners

KORT NIEUWS:

Transportfi ets 
gestolen
Aalsmeer - Op zondag 23 fe-
bruari is tussen drie uur in de 
middag en zeven uur ‘s avonds 
een No-name transportfi ets 
gestolen. De zwarte bakfi ets 
was neergezet bij de bushalte 
aan de Legmeerdijk, nabij Oos-
teinde. Het registratienummer 
van de bakfi ets eindigt op 604.

12 maart: 
InformatIe ‘SpeeltuInen In KudelStaart’

In februari 2014 is het college akkoord gegaan met het uitvoeringsplan 
Speelvoorzieningen 2014-2017. Voorafgaand hieraan is in 2012 door 
de gemeente een analyse en evaluatie uitgevoerd van de aanwezige 
speelvoorzieningen. deze analyse en evaluatie is in 2013 besproken 
met de besturen van alle dorps- en wijkoverleggen en de opmerkingen 
zijn verwerkt in het uitvoeringsplan Speelvoorzieningen 2014-2017. 

Om aan alle inwoners de plannen te laten zien organiseert de 
gemeente in februari t/m april informatieve inloopbijeenkomsten 
in Oost, Kudelstaart en het centrumgebied. 

Vooruitlopend op een inloopbijeenkomst is wethouder Rik Rolleman op 
12 maart a.s. aanwezig in het overleg van de Dorpsraad Kudelstaart om 
op hoofdlijnen het Uitvoeringsplan toe te lichten. Daaraan voorafgaand 
kunt u gedurende een half uur (vanaf 19.30 uur) enkele tekeningen en 
overzichten bekijken.

Wat? Informatie over ‘Speeltuinen in Kudelstaart’
Wanneer? 12 maart inloop vanaf 19.30 uur 
  20.00 uur toelichting door wethouder Rolleman
Waar? Dorpshuis Kudelstaart

Bent u inwoner van Kudelstaart en bent u of zijn uw kinderen 
geïnteresseerd in de speeltuinen in uw omgeving, dan bent u van harte 
welkom om bij het wijkoverleg van de Dorpsraad aanwezig te zijn.

Geen krant?
0251-674433

Van winkeldorp naar winkelstad... 
Lidl zeker aan Stationsweg!
Aalsmeer - Supermarkt Lidl was de 
‘uitsmijter’ van het wijkoverleg Dorp 
afgelopen maandag 24 februari, 
maar wel een onderwerp waar al-
le aanwezigen graag meer over wil-
den weten. De eerste perikelen be-
gonnen toen bekend werd gemaakt 
dat de Rabobank haar hoofdge-
bouw aan de Stationsweg heeft 
verkocht aan de supermarktketen. 
Maar de Lidl zou toch aan het ein-
de van de Zijdstraat, op de hoek met 
de Dorpsstraat, komen? Het was de 
eerste locatie die in het vizier werd 
genomen, maar niet de defi nitie-
ve, zo bleek. De keuze is uiteinde-
lijk gemaakt voor de Stationsweg, 
de enige winkelgelegenheid in het 
Centrum met zo’n zestig privépar-
keerplaatsen. De aanvragen voor 
de sloop van het bankgebouw en 
de vergunning voor de bouw van 

een supermarkt hier, heeft heel wat 
stof doen opwaaien. Het werd stil en 
even leek het er op dat de Lidl de ge-
meente Aalsmeer voor gezien wilde 
houden. Niet gewenst, dan niet, de 
vergunningaanvraag werd ingetrok-
ken. Maar, niet voor lang, inmiddels 
is een nieuwe aanvraag ingediend 
en niets lijkt de supermarkt meer in 
de weg te staan om te gaan slopen 
en bouwen. Het pand en dus ook de 
nieuwbouw heeft bestemming de-
tailhandel en de welstandscommis-
sie heeft, zo werd op de vergade-
ring gemeld, al goedkeuring gege-
ven. Het enige hete hangijzer kan de 
krappe ontsluiting via de Uiterweg 
worden, maar het zou zo maar kun-
nen dat aansluiting wordt gemaakt 
op de Stationsweg, bijna recht te-
genover het Raadhuisplein. Volgens 
zeggen heeft dit overigens niet de 

voorkeur van de gemeente. In ie-
der geval gaat de Lidl zich ‘nestelen’ 
tussen het andere pand van de Ra-
bobank, dat hoofdkantoor gaat wor-
den, en de panden van de kapper en 
Ed Kriek Optiek. De supermarktke-
ten gaat voor de volle honderd pro-
cent. Een warm Aalsmeers welkom 
dan maar?! Het wordt overigens wel 
het eerste pand van architect Jaap 
Tromp dat gesloopt gaat worden. 
“Best zonde, het is een mooi pand”, 
aldus enkele aanwezigen. Het win-
kelgebied breidt zich uit, is groei-
ende! Trouwens, welke grote win-
kelketen komt Aalsmeer verlossen 
van het verwaarloosde postkantoor 
aan de Stationsweg? Het pand is 
te koop. Aalsmeer straks niet meer 
winkeldorp, maar winkelstad. Het 
kan verkeren…
Door Jacqueline Kristelijn

“Iedereen wil Bob de Jong zijn”
Olympisch medaillewinnaar 
gehuldigd in geboorteplaats
Kudelstaart – “Is Bob de Jong nu 
wel of niet een Kudelstaarter?” Net 
na de 10.000 meter afstand op de 

Winterspelen in Sotsji, waar hij met 
zijn prestatie (13.07.19) een bronzen 
plak binnenhaalde, laaide de dis-

cussie op Social Media weer op. Na 
zijn huldiging, dinsdagavond 25 fe-
bruari in Leimuiden, is dat nu dui-
delijk: hij woont niet in 
Kudelstaart of Leimuiden, maar in 
Joure! Voor de sympathieke Olym-
piër werd afgelopen dinsdag een 
feestje georganiseerd in het club-
huis van ijsclub ‘Nut en Vermaak’ in 
Leimuiden, zijn geboorteplaats. 
Vooral veel kinderen, jonge bewon-
deraars, waren aanwezig en wilden 
maar wat graag met Bob op de fo-
to. De schaatsers van de toekomst 
zijn trots op zo’n bekende Leimui-
denaar en dat werd ook verteld aan 
Bob: “Iedereen hier in ons dorp wil 
Bob de Jong zijn.” De ‘veteraan’ die 
aan maar liefst vijf Olympische Spe-
len meedeed, liet het met een big 
smile over zich heen komen. Ze-
ker toen burgemeester Marina 
Van der Velde-Menting (gemeente 
Kaag en Braassem) met een enor-
me doos gebak kwam. “De plaat-
selijke bakker heeft speciale Bobse 
Bollen gemaak”, aldus Van der Vel-
de, die nogmaals Bobs mooie staat 
van dienst onderstreepte. 

Winkeldieven in 
kraag gevat
Aalsmeer - Op woensdag 19 febru-
ari rond vier uur in de middag in een 
winkeldief op heterdaad betrapt in 
de Ophelialaan. Omdat de 38-jarige 
man uit De Kwakel zich nogal ver-
dacht gedroeg, is een controle ge-
houden bij de kassa. De man bleek 
een fl es Martini in zijn zak gestoken 
te hebben. De Kwakelaar is aange-
houden en kan rekenen op een for-
se boete. Op zaterdag 22 februa-
ri is rond kwart voor zes ‘s avonds 
ook een winkeldief aangehouden 
in een bedrijf in de Lakenbleker-
straat. De 41-jarige man, verblijvend 
in Rijsenhout, wilde zonder te beta-
len de winkel uitlopen met enkele 
slijpschijven. Die had hij nodig om 
vloertegels in de badkamer te kun-
nen leggen. In de auto van de 41-ja-
rige troffen agenten een geprepa-
reerde tas aan. Vermoed wordt dat 
de man al meerdere malen is gaan 
shoppen zonder af te rekenen. De 
41-jarige is voorgeleid aan de rech-
ter-commissaris. 

Proces-verbaal 
na belediging
Kudelstaart - Op maandag 
24 februari om half een in de 
middag heeft de politie in Ku-
delstaart een automobilist tot 
stoppen gemaand vanwe-
ge een vermoedelijke overtre-
ding. Toen de agenten in ge-
sprek waren met de bestuur-
der stopte er een auto waarvan 
de automobilist onmiddellijk de 
agenten begon uit te schelden. 
Wegens belediging heeft deze 
bestuurder een proces-verbaal 
gekregen.



Raad van Kerken Aalsmeer 
organiseert 9e Passieronde
Aalsmeer - De Raad van Ker-
ken Aalsmeer organiseert in de tijd 
voor Pasen, de zgn. Veertigdagen-
tijd die op Aswoensdag begint, voor 
het achtste jaar een Passieronde 
langs Aalsmeerse en Kudelstaart-
se kerken om wekelijks halt te hou-
den voor een meditatief moment van 
stilte en inkeer. De Veertigdagentijd 
wordt ook wel Vastentijd genoemd. 
Een tijd van bezinning en meditatie. 
Al vrij vroeg in de geschiedenis van 
de kerk was er sprake van een Veer-
tigdagentijd. Veertig is een symbo-
lisch bijbels getal. De tocht van het 
volk Israël door de woestijn op weg 
naar het beloofde land duurde veer-
tig jaar. De voorbereidingstijd van 
Jezus op zijn roeping duurde veer-
tig dagen. Veertig dagen in de woes-
tijn, een tijd van beproeving en on-
derzoek voor hij actief werd in woord 
en daad. Veertig dagen of jaren in de 
woestijn werden zo een symbolisch 
beeld van de tocht van de mens door 

de woestijn van het leven. Het is ver-
heugend dat vele kerken in de Veer-
tigdagentijd ook dit jaar gezamen-
lijk op pad naar Pasen willen gaan. 
Op zes woensdagavonden bent u 
van harte welkom in één van de ker-
ken. Elke deelnemende kerk geeft 
op eigen wijze  inhoud aan het half 
uur van samenkomst. De Passieron-
de begint met een (eucharistie)vie-
ring op Aswoensdag, 5 maart in de 
Karmelkerk aan de Stommeerweg. 
De dienst begint om 19.30 uur en 
duurt ongeveer een uur. De overige 
vijf bijeenkomsten zijn van 19.15 uur 
tot 19.45 uur en vinden plaats op 12 
maart in de RK Kerk Kudelstaart, op 
19 maart in de Lijnbaankerk, op 26 
maart in de Open Hof Kerk in de Op-
helialaan, op 2 april in de Doopsge-
zinde kerk in de Zijdstraat en op 9 
april in de Oud Katholieke Kerk aan 
de Oosteinderweg 392. Voor inlich-
tingen kan gebeld worden naar de 
heer W. van Leeuwen, tel. 344969.
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Dokters
Weekend-, avond- en nachtdienst:
Huisartsenpost Amstelland, 
Laan v.d. Helende Meesters 8,  
Amstelveen, tel. 020-4562000. 
Eerst bellen voor een afspraak.
www.huisartsenpost-amstelland.
nl. Voor patiënten in de 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

INFORMATIEF

COLOFON

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

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

Aanleveren van advertentie
aanlever@meerbode.nl

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

Advertentie-tarieven:
op aanvraag

Aanleveren van kopij
redactieaalsmeer@meerbode.nl

redactie: 0297-341900
Jacqueline Kristelijn
mobiel 06-37418988
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: 17.500

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

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

www.mEErboDE.nl

sinds 1888

 

Is uw huisdier 
zoek?
Belangrijke  nummers:
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

KERKDIENSTEN

Wijkhoofd en collectanten welkom
Laura organiseert collecte 
Reumafonds in Kudelstaart
Kudelstaart - Laura Touw-Bak-
ker (34 jaar) weet van dichtbij hoe 
het is om te leven met reuma. Al 
zo lang Laura zich kan herinneren, 
heeft haar moeder last van reuma-
toïde artritis, een reumatische aan-
doening die gepaard gaat met ge-
wrichtsontstekingen. Dat is een ex-
tra motivatie om zich in te zetten 
voor de collecte van het Reuma-
fonds die gehouden wordt van 10 
tot en met 15 maart. “Mijn moe-
der werd vaak beperkt door haar 
reuma. Fietsen en lopen ging dan 
moeizaam en met zware klussen in 
het huishouden had ze ook moeite. 
Sinds een jaar of acht gaat het een 
stuk beter met haar, dankzij goe-
de medicatie. Ik zie hoe ze vooruit 
is gegaan, ze kan weer vrijer bewe-

gen. Daarom is verder wetenschap-
pelijk onderzoek naar deze ziekte zo 
belangrijk”, aldus Laura. 
In haar werk als ergotherapeut komt 
Laura ook regelmatig mensen met 
reuma tegen. “Ik help mensen die 
door ziekte of handicap een licha-
melijke beperking hebben opge-
daan om weer zelfstandig te wor-
den in hun dagelijkse handelin-
gen, zoals zichzelf aankleden of het 
huishouden doen. Je ziet dan waar 
mensen mee tobben. Voor mensen 
met reuma is het belangrijk dat ze 
op tijd rust nemen en hun gewrich-
ten ontzien.” Hoewel Laura inmid-
dels is verhuisd naar De Kwakel, or-
ganiseert ze nog steeds de collecte 
in Kudelstaart. “Het dorp is groeien-
de. We hebben nu 5 wijkhoofden en 

Koffie in de Spil
Kudelstaart - Op woensdag 5 
maart houdt de SOW gemeente 
haar maandelijkse koffie inloop in 
gebouw de Spil aan de Spilstraat 
5, zijstraat van de Bilderdammer-
weg.De aanvang is 10.00 uur. Ie-
dereen is welkom en de toegang is 
gratis. Koffie en thee staan klaar. Er 
zijn mogelijkheden om een kaartje 
te schrijven voor zieke mensen of 
om een gesprek van mens tot mens 
te hebben. U/jij komt toch ook? En 
neem gerust iemand mee.

Onderweg naar 
Pasen in Oost
Aalsmeer - De Hervormde ge-
meente Oost wil zich bewust voor-
bereiden op de lijdensweg van Je-
zus Christus. Vanaf woensdag 5 
maart tot en met 9 april worden zes 
samenkomsten georganiseerd van 
19.15 tot 19.45 uur. Tijdens de eer-
ste avond op 5 maart zal Marjo van 
Leeuwen het onderwerp ‘Jezus ver-
oordeelt’ belichten. Op woensdag 
12 maart is de aanvang 19.00 uur. 
Deze samenkomst staat in het te-
ken van de Biddag voor Gewas en 
Arbeid. Overige data zijn: 19 en 26 
maart en 2 en 9 april.Belangstellen-
den zijn hartelijk welkom in de Oos-
terkerk aan de Oosteinderweg 273.

Zangdienst in 
de Dorpskerk
Aalsmeer - Zondagavond 2 maart 
is er weer een zangdienst van-
af 18.30 uur in de Dorpskerk in de 
Kanaalstraat. Het is de eerste van 
de serie zangdiensten voor dit jaar. 
De start is weer veelbelovend, me-

Ned. Geref. Kerk
Het Lichtbaken, Aalsmeerderweg 
751, Rijsenhout. Zondag diensten 
om 10u. met ds. J. Trommel uit Le-
lystad en 16.30u.

RK Karmelparochie
Karmelkerk, Stommeerweg. Vrij-
dag 10u. in zorgcentrum Aelsmeer 
en zaterdag 17u. in Kloosterhof eu-
charistieviering met L. Seeboldt. 
Zondag 10.30u. eucharistieviering 
met L. Seeboldt mmv klein koor. 
Om 14u. Poolse dienst met Chris-
toff. 

Oud Katholieke Kerk
Oosteinderweg 394. Geen dienst.

Protestantse Gem. Rijsenhout
Tijdelijk dienst in dorpshuis De Ree-
de, Schouwstraat. Zondag 10u. 
dienst met dhr. E. Kramer. Tevens 
10u. tienerdienst.

Samen Op Weg Kudelstaart
De Spil, Spilstraat, Kudelstaart. Zon-
dag 19u. themadienst ‘bijna dood 
ervaring en christelijk geloof’. Vg. ds. 
J. van Dalen.

RK St. Jan Geboorte Kudelstaart
RK kerk, Kudelstaartseweg. Zon-
dag 11u. dienst olv parochianen. 
Woensdag 5 maart 19u. dienst met 
ds. A. Blonk mmv dames- en heren-
koor.

Begra Bijbelstudie
Heliomare, Zwarteweg 98. Maan-
dag 3 maart 20u. bijeenkomst met 
evang. Kees Goedhart.

Bijbelstudie Evangelisatiekring
Seringenhorst, Parklaan 26a. Dins-
dag 11 maart 20u. Thema: Studies 
uit het Lukas-evangelie met H.B.. 
Slagter, Wijk bij Duurstede.

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 Rob Kool. Te-
vens crèche en peuterdienst. 

Alphakerk Amstelland
In Dorpshuis Kudelstaart. Zondag 
10u. dienst. 

Christelijke Geref. Kerk
Lijnbaan. Zondag  diensten om 10u. 
en 16.30u. met ds. W.J. Quist.
 
Doopsgezinde Gemeente
Zijdstraat 55. Zondag 10u. dienst 
met Menno Hofman uit Leiden. Col-
lecte voor Jeugdwerk. Opvang al-
lerkleinsten en zondagsschool. 

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

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

Hervormde Gemeente Aalsmeer
Dorp: Dorpskerk, Kanaalstraat. 
Zondag diensten om 10u. met ds. 
C.A.E. Groot, Barneveld en 18.30u. 
met dhr. D.W. Vollmuller. Organist: 
Th. Griekspoor. 
Oost: Oosterkerk, Oosteinderweg 
372. Zondag 10u. dienst met ds. J. 
P. Vroegindewey uit Ermelo. Orga-
nist: Jan Terlouw. 

Levend Evangelie Gemeente
Kruisweg 55, Aalsmeerderbrug. 
Zondag 10u. Samenkomst met do-
venvertolking en vertaling in Engels. 
Spreker Martijn Piet. Babyoppas en 
aparte bijeenkomsten voor kinde-
ren. Om 19u. Baan7 jongerendienst.

Zondag 
2 maart

Vermist:
- 2e J.C. Mensinglaan: Wit-zwarte kater. Heet Baily.
- Seringenstraat: Donker en licht bruin gemêleerde kater. Heet Pip.
- Hornweg: Vaal rood-beige poes met zachte vacht.
- Oude Spoordijk: Lichtbruin-beige langharig konijn met hangoren.

Gevonden:
- Albrechtstraat: Donkere cyperse kat.
- Aalsmeer, rand Amsterdamse Bos: Dik zwart-wit-bruin konijn.
- Legmeerdijk: zwart-witte kat.

Waar is 
hangoor?
Aalsmeer - Als vermist opgegeven 
door zijn baas, is een lichtbruin-bei-
ge langharig konijn met hangoren. 
Het dier wordt vermist vanaf de Ou-
de Spoordijk. Wie het konijn heeft 
gezien, wordt verzocht contact op 
te nemen met de Dierenbescher-
ming afdeling Noord-Holland Zuid 
via 0297-343618.

Inloop, literaire 
avond Oost-Inn
Aalsmeer - Op woensdag 5 maart 
van 9.30 tot 11.30 uur is er gele-
genheid om elkaar te ontmoeten in 
de de Oost-Inn in de Mikado aan 
de Catharina Amalialaan 66. Ieder-
een is van harte welkom. Uiteraard 
staat de koffie ook klaar. `s Avonds 
is er van 20.00 tot 21.30 uur de li-
teraire avond.  Hier wordt met el-
kaar de roman van Conny Braam 
‘De woede van Abraham’ bespro-
ken. In 1864 moet pachtboer Ni-

colas Abraham aanzien hoe dwars 
door het Noord-Hollands duinge-
bied bij Velsen het Noordzeekanaal 
gegraven wordt. Duizenden dood-
arme polderwerkers trekken naar 
de duinen. Het helse graafwerk en 
de belangen van de Amsterdamse 
Kanaalmaatschappij roepen de ra-
zernij op van het werkvolk dat on-
der mensonterende omstandighe-
den moet werken. In 1876 wordt 
het kanaal officieel geopend. Ieder-
een wordt uitgenodigd om mee te 
praten over dit aangrijpende boek. 
Voor inlichtingen: 0297-325636 of 
0297-345413 of kijk op oosterkerk-
aalsmeer.nl

dewerking wordt verleend door het 
bekende Gemengd Interkerkelijk 
Kerkkoor Credo uit Landsmeer on-
der leiding van haar nieuwe dirigent 
Jan Groenendaal. 
Het orgel wordt bespeeld door Theo 
Griekspoor. Er worden opnieuw 
mooie en bekende liederen gezon-
gen en iedereen is van harte wel-
kom. Voorganger is de heer D. Voll-
muller. 

42 collectanten. Voor één wijk heb-
ben we nog een wijkhoofd nodig. En 
er zijn natuurlijk elk jaar collectan-
ten die afvallen.” Mensen die wil-
len meehelpen met de collecte zijn 
dan ook van harte welkom. Zij kun-
nen contact opnemen met Laura via  
nummer 0297-331429.

Ernstig en onzichtbaar probleem 
Bijna 2 miljoen Nederlanders heb-
ben een vorm van reuma, zo-
als artrose, reumatoïde artritis of 
jeugdreuma. Chronische aandoe-
ningen die niet te voorkomen of te 
genezen zijn. Laura: “Door steeds 
betere behandelingen is reuma vrij-
wel onzichtbaar geworden. Maar 
het blijft een ingrijpende aandoe-
ning die tot veel dagelijkse be-
perkingen leidt, vooral als gevolg 
van pijn, stijfheid en vermoeidheid. 
Daarom is meer onderzoek naar de-
ze ziekte hard nodig.” Het Reuma-
fonds krijgt geen subsidie van de 
overheid en is afhankelijk van do-
naties en giften. Geef tijdens de 
collecteweek van 10 tot en met 15 
maart!

Informatie over 
Giro di Kika
Amstelveen - De Giro di Kika is 
een zesdaags wielerevenement van 
29 juni tot 4 juli dat start en eindigt 
na 995 kilometer in Bolzano in Ita-
lië. Vanavond, donderdag 27 februa-
ri, houdt Giro di KiKa een info avond 
van 18.30 tot 21.00 uur op het hoofd-
kantoor van Stichting Kinderen Kan-
kervrij (KiKa) in Amstelveen aan de 
Groen van Prinstererlaan 99. Michael 
Boogerd is gastheer en vertelt alle 

ins en outs over de tocht. Fietsers uit 
de regio kunnen zich laten inspire-
ren door verhalen van Michael Boo-
gerd en door het werk van KiKa.  Al-
les komt aan bod: de voorbereiding, 
het fondsenwerven, de tocht en de 
noodzaak van onderzoek.  Entree is 
gratis en aanmelden kan door een 
mail te sturen naar info@girodikika.
nl. De opbrengst van de Giro di Kika 
gaat naar Stichting Kinderen Kan-
kervrij (KiKa). Deze stichting heeft 
als missie meer wetenschappelijk 
onderzoek tegen kinderkanker. KiKa 
streeft naar 95 procent genezing van 
alle kinderen met kanker in 2020.

IN MEMORIAM

Indrukwekkend afscheid Kees Jan
Aalsmeer - Mooi, groots en in-
drukwekkend, het afscheid van 
C1000-man Kees Jan Koster afge-
lopen weekend. Slechts 49 jaar is 
hij geworden. Een bevlogen inwo-
ner en ondernemer en sportfan eer-
ste klasse. Vrijdagavond 22 februa-
ri werd de mogelijkheid gegeven te 
condoleren in de Open Hof kerk. Er 
was massaal gehoor gegeven aan 
deze uitnodiging om afscheid te ko-
men nemen. Ondanks het verdriet, 
toch fijn om te zien dat Kees Jan 
een geliefde persoonlijkheid is ge-
weest voor velen. Na de uitvaart-
dienst zaterdag 23 februari, tijdens 
weer een volle kerk, volgde een in-
drukwekkend afscheid, om stil van 
te worden. Alle C1000-medewer-
kers voor de ‘super’ in de Opheli-

alaan met witte ballonnen en een 
luid applaus na het passeren van de 
wagen met Kees Jan. Opzien baar-
de de olifant, die de stoet begeleid-
de naar de laatste rustplaats van de 
C1000-man. De reacties waren ver-
schillend, maar in meeste gevallen 
schouderophalend positief: “Dat 
is ook Kees Jan.” Aalsmeer heeft 
een lieve persoonlijkheid verloren, 
een ondernemer met de hart op de 
plaats en een verenigingsmens pur 
sang. Een groot verlies, zeker voor 
zijn vrouw, kinderen en familie. Blijf 
hem herinneren als een lief en ge-
passioneerd mens, want dat was 
Kees Jan Koster!

Jacqueline Kristelijn, redactie
Nieuw Meerbode Aalsmeer

Aalsmeer -  Stichting Dag van je Le-
ven heeft een cheque van 2.000 eu-
ro ontvangen van de ING. Een mooi 
bedrag dat rechtstreeks gebruikt zal 
worden voor mensen met een ver-
standelijke beperking in de regio. 
De bankshop van ING in Hoofd-
dorp heeft eind vorig jaar een ver-
bouwing ondergaan en om dit extra 
onder de aandacht te brengen orga-
niseerde de bank een Goede Doelen 
Actie in de regio Haarlemmermeer. 
Klanten van de bank konden in de 
maand december hun stem uit-
brengen op drie geselecteerde goe-
de doelen in de omgeving. stichting 
Dag van je Leven was hier één van. 
“De klant heeft gesproken”, legt Pe-
ter van Eijck, Manager Advieskan-
toor Hoofddorp, Aalsmeer en Nieuw 
Vennep uit. “We zijn blij dat we ons 
steentje kunnen bijdragen aan de 
activiteiten die de vrijwilligers van 
stichting Dag van je Leven allemaal 
organiseren.” Dirk Box, medeoprich-
ter van de stichting: “Als bestuur 
van Stichting Dag van je Leven zijn 

we natuurlijk erg tevreden met de-
ze donatie. Vanuit de overheid wordt 
er steeds meer bezuinigd op activi-
teiten voor gehandicapten. Het ver-
voer wordt duurder en begeleiders 
krijgen steeds minder tijd. Wij wil-
len graag iets extra’s doen voor de-
ze mensen om ze toch de ‘dag van 
hun leven’ te geven.” Meer informa-
tie over Stichting Dag van je Leven: 
www.dagvanjeleven.org.

Dirk Box van de stichting Dag van je 
Leven en Peter van Eijck van de ING.

Cheque ‘Dag van je Leven’



Muziek/Theater
Donderdag 27 februari:
* Komedie met Jon van Eerd ‘Harrie 
en Twee meesters’ in Crown Theater 
Aalsmeer v/a 20u.
Vrijdag 28 februari:
* Kindermatinee met film in Bac-
chus, Gerberastraat v/a 13.30u.
* Jeugdcarnaval vanaf 19.11u. in 
Dorpshuis Kudelstaart.
* Party met dj Nista v/a 22u. in dans-
café de Praam, Zijdstraat.
* Jamsessie in The Shack, Schiphol-
dijk 253b, Oude Meer v/a 21u.
Zaterdag 1 maart:
* Kindercarnaval om 16u. en 22u. J 
& J Party in de Praam, Zijdstraat. 
* Korenavond met optredens 7 ko-
ren in Crown Studio’s v/a 19.30u.
* Band Soulmachine in The Shack, 
Schipholdijk 253b, Oude Meer, 22u.
* Band Plain (vh Running Fingers) in 
Bacchus, Gerberastraat v/a 21.30u.
* Prinsenbal in Dorpshuis Ku-
delstaart met live band v/a 20.11u.
Zondag 2 maart:
* Familyday met artiesten en clowns 
in Crow Studio’s, 14-22u.
* Exclusief bij Bob & Gon in Spaanse 
sferen met Eduart Udo de Haes en 
Erminia Fernandez in Crown Studio, 
Van Cleeffkade v/a 15u.
* Jammen met Sweet & Co in De Ou-
de Veiling, Marktstraat, 15.30-18u. 
Zaterdag 8 maart:
* Benefietfeest voor MS Fonds bij 
Boerma, Legmeerdijk 227, 20-01u.
* Polski concert met dj’s en optre-
dens in The Beach, Oosteinderweg 
247a v/a 20u.
Zondag 9 maart:
* Optreden Rietveld Band in café 
Joppe, Weteringstraat v/a 19.30u.
Dinsdag 11 maart:
* Toneel De Verleiders in Crown 
Theater Aalsmeer v/a 20u.

Films
T/m 9 maart:
* Diverse films voor alle leeftijden in 
ochtend, middag en avond in Crown 
Cinema, Van Cleeffkade. Donder-
dag: Lone Survivor. Ook Blue Jasmi-
ne, About Time en Verliefd op Ibi-
za. Vanaf 5 maart: The Butler. Voor 
jeugd: Mr. Peabody & Sherman, de 
Lego movie, De Smurfen 2, K3 en 
het Dierenhotel, Het regent gehakt-
ballen, Free Birds en Verschrikkelij-
ke Ikke2. Films op vrijdag, zaterdag, 
zondag en woensdagmiddag.

Exposities
Tot en met 16 maart:
* Heidi Wallheimer ‘10 Yrs After’ in 
Oude Raadhuis, Dorpsstraat. Open: 
donderdag t/m zondag 14-17u. 
* Expositie met glasobjecten, schil-
derijen, sculpturen en bronzen 
beelden in galerie Sous Terre, Ku-
delstaartseweg. Open iedere zater-
dag en zondag 13-17u. 
27 februari t/m 2 maart:
* Galerie Artline, Uiterweg 184 open. 
Iedere donderdag tot en met zater-
dag van 12 tot 17u. Ook 1e zondag 
open. Werken van Richard Smith, 
Shinkichi Tajiri, Riera Arayó en Edu-
ardo Gruber. T/m 29 maart.
Zaterdag 1 maart:
* Crash Museum in fort Aalsmeer 
in Aalsmeerderbrug open. Zaterdag 
Spitfiredag met lezing en verkoop 
modellen en boeken, 11-16u.
* Huiskamermuseum met Mokum 
Collectie open. Van Cleeffkade 12a. 
Van 12 tot 17u. Vanaf 16u. aan-
schuiftafel met Dirk Annokkee.
Vanaf 4 maart:
* Expositie Cathy Vermeulen in ge-

meentehuis, Raadhuisplein. Te be-
zichtigen tijdens openingstijden t/m 
30 mei. Rondleidingen op 6 maart 
om 20u. en 11 april om 16.30u.
Tot Pasen:
* Tentoonstelling kerkuilen bij kin-
derboerderij Boerenvreugd.

Diversen.
Donderdag 27 februari:
* Sport- en spelinstuif voor jeugd. 
Donderdag in Bloemhof, Hornweg 
van 9.30 tot 12u. Extra vrijzwemmen 
in De Waterlelie, Dreef.
* Soosmiddag 55+ in Dorpshuis Ku-
delstart, 13.30 tot 16.30u.
* Lezing bij OVAK over klassieke ho-
meopathie in buurthuis Hornmeer, 
Roerdomplaan 3 v/a 14u.
* Sjoelavond in ‘t Middelpunt, Wil-
helminastraat v/a 20u.
* Sjoelcompetitie in Dorpshuis Ku-
delstaart v/a 20u.
Vrijdag 28 februari:
* Verkoop Rode Kruis bij Hoogvliet, 
Aalsmeerderweg, 9-17u.
* Kaartavond BV Hornmeer in buurt-
huis Roerdomplaan v/a 20u.
* Darten bij Poel’s Eye in Dorpshuis 
Kudelstaart. Inschrijven tot 20u.
Zaterdag 1 maart:
* Rommelmarkt in Reede, Schouw-
straat, Rijsenhout, 10-15.30u.
* Optocht kindercarnaval door Poel-
gilderdam. Start 13u. Dorpshuis.
Zondag 2 maart:
* Grote optocht carnaval in Poelgil-
derdam. Start 12.11u. bij Dorpshuis 
Kudelstaart.
Maandag 3 maart:
* Rondreisjury bij Filmclub in ‘t An-
ker, Oosteinderweg 273a v/a 20u.
* Speelavond Allen Weerbaar in ‘t 
Middelpunt, Wilhelminastraat, 20u.
* Veiling en aapjes kijken bij Postze-
gelvereniging in Parochiehuis, Ger-
berastraat v/a 20u. Open: 19.15u.
Dinsdag 4 maart:
* Koffie in ‘t Baken, Sportlaan 86 
vanaf 10u. Iedere dinsdag.
* Iedere dinsdag darten in Middel-
punt, Wilhelminastraat v/a 20u.
* Kaartavond Ons Genoegen in OTT 
Hortensialaan v/a 19.30u.
* Popkwis in café Joppe, Wetering-
straat v/a 20u.
Woensdag 5 maart:
* Oost-Inn in De Mikado, Catharina 
Amaliaan 66 v/a 9.30u. Tevens lite-
raire avond 20-21.30u.
* Koffie in de Spil, Spilstraat, Ku-
delstaart v/a 10u.
* OVAK-soos in Parochiehuis, Ger-
berastraat v/a 14u.
* Film bij Zinn-Inn Doopsgezinde 
Gemeente, Zijdstraat 55 v/a 20u.
Donderdag 6 maart:
* Sjoelcompetitie in De Reede, Rij-
senhout v/a 20u.
Vrijdag 7 maart:
* Reis naar 2 continenten met Caro-
lijn Visser in bibliotheek M arkstraat 
van 19.45 tot 21.30u.
* Spie-feest met bekendmaking the-
ma’s in The Beach, Oosteinderweg 
247a v/a 20u.
Zaterdag 8 maart:
* Snoeicursus op Historische Tuin, 
ingang Praamplein v/a 13.30u.
* Zabo zaalvoetbalcompetitie in de 
Proosdijhal, Kudelstaart v/a 18.30u.

Vergaderingen
Woensdag 5 maart:
* Politiek jongerencafé met Peter 
Maarse in N201, Zwarteweg v/a 
19.30u.
Maandag 10 maart:
* Bijeenkomst VVD met Elisabeth 
Post en Pieter Litjens in The Beach, 
Oosteinderweg 247a v/a 20u.
Woensdag 12 maart:
* Wijkoverleg Dorpsraad in Dorps-
huis Kudelstaart v/a 20u.

AGENDA

Rockjam en Soulmachine 
dit weekend in The Shack
Oude Meer - Dit weekend voor ie-
der weer wat wils in The Shack. 
Vrijdag de 28 februari is er weer 
de Guzz Genser rockjam. Afgelo-
pen vrijdag ook weer genoten van 
de ‘jammers’ met als grote verras-
sing de gehele line-up van Mirage, 
de Tribute to Fleetwood Mac-band 
die met onder andere ‘You can go 
your own way’ een verpletterende 
indruk maakte en op deze avond 
het publiek alvast een klein voor-
proefje gaf van hun optreden op 27 
april in The Shack. Wát een weer-
galoos goeie band! Vrijdag 28 fe-
bruari is er weer zo’n waanzinnige 
rockjam. Schroom niet, neem je in-
strument en/of stem mee naar The 
Shack en laat je begeleiden door de 
professionele en sympathieke mu-
zikanten Guzz, Stan en Joyce! Aan-
vang is 21.00 uur en de entree gra-
tis! Aaterdag 1 maart staat de band 
Soulmachine op het Shack-podium 
in Oude Meer! Soulmachine is een 
fantastische band én één van de 
weinige in Nederland die alle soul- 

en funkhits nog speelt zoals ze in 
de jaren zestig tot tachtig gespeeld 
werden. De band speelt pure au-
thentieke soul en funk met krakers 
als I’m A Soulman, I Feel Good en 
andere onvergetelijke hits van on-
der andere James Brown, Otis Red-
ding, Aretha Franklin en Tina Turner. 
Deze 11-koppige soulformatie be-
staat uit twee zangers, twee zange-
ressen, slag-sologitaar, bas, drums, 
toetsen en een strakke blazers-
sectie bestaande uit tenorsax, alt-
sax en trompet. Echt een professi-
onele soulband die elke tent op z’n 
kop zet met vette funk en dampende 
soul. The Shack is vrijdag 28 febru-
ari open om 20.00 uur en de rock-
jam begint om 21.00 uur. De entree 
is gratis! Zaterdag 1 maart gaat de 
deur open om 20.00 uur en wordt 
het vanaf 22.00 uur swingen met 
Soulmachine. Entree is 5 euro. Voor 
alle info en openingsdagen en -tij-
den: www.the-shack.info. Adres van 
The Shack is Schipholdijk 253b in 
Oude Meer.  

Zondag in De Oude Veiling
Muzikaal genieten met 
‘Vrienden van Jazz’
Aalsmeer - Op zondag 2 maart or-
ganiseert singer en songwriter Shy-
la Zoet van Sweet & Co ‘Vrienden 
van Jazz’ in De Oude Veiling in de 
Marktstraat. Niet alleen jazz liefheb-
bers zijn welkom, want er worden 
ook popsongs en eigen stukken ten 
gehore gebracht. Uitgevoerd door 
geweldige muzikanten aangevuld 
met gastoptredens van amateurs tot 
profs. 
Shyla Zoet organiseert deze win-
ter in samenwerking met De Oude 
Veiling Vrienden van Jazz. Elke eer-
ste zondag van maand kan genoten 
van diverse songs en muzikanten. 

De kracht zit in de interactie met het 
publiek en de afwisseling van het 
programma. Zoet biedt een combi 
natie van bekende Jazz en Easy Pop 
repertoire en eigen nummers. Ook 
wordt aandacht besteed aan locale 
talenten. Daarnaast zijn er bekende 
namen uit het vak te gast. 

Sweet & Co speelt 2 maart met Ian 
Boelens op gitaar, Ruud Baron op 
bas, Shyla Zoet op zang en te gast 
zijn onder andere Saskia Kikkert en 
Jelmer Kooistra, beide zang. Muzi-
kaal genieten kan zondag van 15.30 
tot 18.00 uur. De toegang is gratis.

Vanaf 5 maart: ‘The Butler’ 
in Crown Cinema Aalsmeer
Aalsmeer - Op woensdag 5 maart 
gaat in Crown Cinema de film ‘The 
Butler’ in première. In The Butler 
kruipen Oscarwinnaar Forest Whita-
ker en grootheid Oprah Winfrey in 
de huid van butler Cecil Gaines en 
zijn vrouw Gloria. Het leven van but-
ler Cecil wordt gevolgd geduren-
de drie decennia waarin hij zeven 
Amerikaanse presidenten diende. 
De film is gebaseerd op het waar-
gebeurde verhaal van Eugene Allen, 
die vanaf 1952 daadwerkelijk butler 
was van zeven Amerikaanse presi-
denten waaronder Richard Nixon, 
John F. Kennedy en Ronald Reagan. 
De regie ligt in handen van Lee Da-
niels. In de film van iets meer dan 
twee uur ook rollen voor onder an-

dere Jane Fonda, Mariah Carey en 
Lenny Kravitz. Woensdag 5, vrijdag 
7, zondag 9 en dinsdag 11 maart 
te zien in de bioscoop aan de Van 
Cleeffkade 15 om 20.00 uur. Wie 
vanavond, donderdag 27 februari, 
naar Crown Cinema wil, kan gaan 
genieten van ‘About Time’ om 20.00 
uur. Vrijdag, zaterdag en zondag 
biedt de bios een gevarieerd film-
aanbod met ‘Toscaanse bruiloft’ al-
le drie de dagen om 19.00 uur, ‘Blue 
Jasmine’ op vrijdag vanaf 20.00 uur, 
zaterdag om deze tijd ‘Verliefd op 
Ibiza’ en drie dagen vanaf 21.15 uur 
‘Lone Survivor’. Kaarten reserve-
ren kan via 0297-753700 of info@
crowncinema.nl. Voor meer infor-
matie: www.crowncinema.nl. 

DJ Nista en carnaval voor 
kinderen in de Praam
Aalsmeer - De Praam heeft weer 
een gezellig weekend achter de rug. 
de vaste DJ´s hebben leuke avon-
den verzorgd en de Stenhuis Ma-
tjes hebben afgelopen zaterdag 
de Estafette Gast DJ middag pri-
ma verzorgd. De kostuums kunnen 
nu uit de kast worden gehaald voor 
een hilarisch carnavalsweekend. 
Maar eerst wordt de maand febru-
ari feestelijk afgesloen met DJ Nis-
ta & Friends op vrijdag 28 februari. 
De lekkerste house en dance tracks 
worden deze avond gedraaid vanaf 
22.00 uur. Zaterdag 1 maart heeft de 
Praam een groot aantal activiteiten 
op het programma staan. Om 14.00 
uur verzamelen de carnavalsgan-
gers zich bij danscafé de Praam om 
vervolgens om 16.00 uur met Cara-
val Tours af te reizen naar het zo ge-
zellige Breda. Uiteraard wordt deze 
middag gezorgd voor leuke carna-
valsmuziek zodat de feestgangers 
alvast in de stemming kunnen ko-
men. Vanaf 16.00 uur organiseert 
danscafé de Praam een kindercar-
naval middag. Alle kleine vriend-
jes en vriendinnetjes zijn van har-
te welkom met hun ouders om er 
een leuke middag van te maken. In 
de kidsboetclub zijn diverse carna-
valspelletjes te doen. De kidsboet-
club is geopend voor kinderen van-
af 2 jaar en deelname is gratis. Het 
zou leuk zijn als de kinderen ver-
kleed komen, degene die het mooist 
is verkleed ontvangt een prijs deze 
middag. Gastheer deze middag is 
John Nelis. Zaterdagavond presen-
teert de Praam vanaf 22.00 uur een 
J & J Party oftewel het Jupiler en Jil-
lz feest. Alleen deze avond is de Ju-
piler & Jillz strippenkaart 17,50 eu-

ro voor tien consumpties. DJ Mar-
co start om 22.00 uur de muziek en 
is voornemens er een onvergetelijke 
avond van maken.

Mijn Praam is Top!
Mijn Praam is Top gaat deze maand 
starten! Vier teams gaan afzonder-
lijk voor een avond een feest orga-
niseren in danscafé de Praam. Op 
14 maart bijt Team OneDayFly het 
spits af met het themafeest: Full 
Moon Party. De dresscode is neon 
en fluor. Captain is Thirza Schoen-
maker. Op 21 maart is de Praam 
voor Team Gloedevents met thema-
feest: Gloed, Glow in The dark. Cap-
tain is Rick van Weerdenburg. Op 28 
maart trakteert het Team The Travol-
ta’s op het themafeest: Friday Night 
Fever.Captain is Danny Kesting. En 
op 4 april sluit Team White Chicks af 
met themafeest: Praamsation White. 
Captain is Nina van Honk. Op 11 
april is tot slot dan de finale!

Met Poolse band en DJ Ras Luta
Polski Koncert in The Beach
Aalsmeer - Buro Aalsmeer orga-
niseert op zaterdag 8 maart een 
Pools concert in The Beach aan de 
Oosteinderweg 247a. Op dit mo-
ment werken en wonen er meer dan 
100.000 Poolse mensen in Neder-
land. Ook deze mensen zijn op zoek 
naar vertier, in meestal hun schaar-
se vrije tijd. Dit concert is dan ook 
totaal afgestemd op de Poolse mu-
ziek behoefte. Buro Aalsmeer heeft 
diverse Poolse artiesten weten te 
contracteren. Ras Luta met band 
en Junior Stress en de afterparty 
wordt verzorgd door een Poolse DJ 
Ras Luta begon als 4 jarige ventje al 
met zingen. Op latere leeftijd raak-
te hij geïnteresseerd in Rastafari. Dit 
monde uit tot een eigen nieuwe reg-
gae sound. Maar nummers van Bob 
Marley gaat hij ook niet uit de weg. 
Ras Luta komt met zijn comple-
te band en achtergrond zangeres-

sen. Junior Stress, geboren in Lublin 
in Polen. Op het festival in Ostero-
de in 2009 werd uit uitgeroepen tot 
de beste zanger van Polen. Zijn mu-
ziekstijl is van reggae tot dance hall. 
Junior Stress heeft al diverse keren 
samen met Ras Luta gezongen en 
dat zal in Aalsmeer ook zeker ge-
beuren. Van elke entreekaart, die er 
verkocht gaat worden, schenkt Buro 
Aalsmeer 1 euroaan een goed doel, 
in dit geval een dierenasiel in Polen.
In de Poolse supermarkt Odido aan 
de Hornweg, hoek Machineweg, is 
de voorverkoop van de entreekaar-
ten al gestart. Dus wees er vlug bij 
want op is op. 
Een groot Pools feest in Aalsmeer, 
waar natuurlijk ook niet Poolse 
mensen welkom zijn. De aanvang is 
20.00 uur. Meer informatie via www.
buro-aalsmeer.nl of www.polskikon-
cert.nl

Plain zaterdag in Bacchus
Aalsmeer - Zaterdagavond 1 maart 
komt Plain optreden in cultureel ca-
fé Bacchus. Dertig jaar geleden al-
weer speelden gitarist Peter Lundh 
en pianist Paul Witte in The Running 
Fingers, één van de vele bands die 
Aalsmeer destijds rijk was. Paul is in 
het Aalsmeersche onder andere be-
kend als piano- en gitaarleraar; als 
duo hebben ze ook binnen het ka-
tholieke enige faam verworven. Van-
daag de dag vormen ze samen met 
zangeres Talitha van Wachem het 
trio Plain. Peter, Paul en Talitha ken-
nen elkaar al jaren. Als band en als 
individuele muzikant hebben ze aan 
diverse muzikale projecten meege-

werkt. De kracht van Plain ligt in de 
zuivere live performance, een pure 
klank die tot de laatste noot over-
eind blijft. Het repertoire van Plain 
bestaat uit een bloemlezing uit vijf-
tig jaar popmuziek. Plain speelt jazz, 
easy-listening, pop en ballads in 
een intieme setting. Zo kunnen za-
terdag interpretaties verwacht wor-
den van werk van Art Garfunkel, Bil-
ly Joel, Elton John en onder ande-
re Tracy Chapman. Bacchus da Mu-
sica in het culturele café in de Ger-
berastraat begint aanstaande zater-
dag om 21.30 uur, zaal open vanaf 
21.00 uur, en de toegangsprijs be-
draagt: Uw gift!

Afwisselende avond met 7 koren
Korendag in Crown Studio
Aalsmeer - Het koor Passion en 
het visservrouwenkoor Haring met 
Ui laten van zich horen tijdens de 
korendag aanstaande zaterdag 1 
maart in de Crown Studio’s. Ook het 
zeventig leden sterke mannenkoor 
Con Amore komt optreden, even-
als Soul- en Motownkoor D-F!ne, 
het populaire zeemanskoor De Mar-
conisten uit Leimuiden, het Engels- 
en Nederlandstalig zingende Sono-
rity en het altijd verrassende FF-An-
ders uit Roelofarendsveen en Ou-

de Wetering. De koren treden op in 
drie verschillende zalen volgens een 
strak tijdschema. Bevalt de ene mu-
zieksoort u niet zo goed, dan loopt u 
zo een andere zaal binnen. De eer-
ste koren treden op vanaf 19.30 uur. 
De avond wordt om 22.30 uur afge-
sloten. Echt een leuke en afwisse-
lend en vooral gezellige avond voor 
iedereen! Kaarten kosten 6,50 euro 
per stuk en zijn alléén verkrijgbaar 
aan de deur van de Studio. De zaal 
gaat open om 19.00 uur.

Aanschuiftafel: 
Schuif aan!
Aalsmeer - “Wat een goed initia-
tief, wat leuk is dit, ik kom de vol-
gende keer weer.” Zomaar wat op-
merkingen van bezoekers van de 

aanschuiftafel. Zaterdag 1 maart 
van 16.00 tot 18.00 uur is kunste-
naar Dirk Annokkee weer aanwezig 
in het Huiskamermuseum en hoopt 
dan opnieuw een leuk gesprek te 
hebben met degenen die van kunst 
en cultuur houden. Adres is van 
Cleeffkade 12a. 

Exclusief bij ‘Bob & Gon’ 
zondag in Crown Theater
Aalsmeer - Zondag 2 maart trak-
teren Bob en Gon op een heerlijke 
middag vol warme klanken met gi-
tarist Edsart Udo de Haes, flamen-
co zangeres Erminia Fernandez Cor-
boda en danseres Mascha Meijman. 
Het trio speelt, zingt, danst de fla-
menco op zo een wijze dat zelfs de 
Spanjaarden ervan uit hun bol gaan. 
Regelmatige bezoekers van het The-
ater ‘Exclusief bij Bob en Gon’ we-
ten dat wat hen wordt beloofd ook 
wordt waar gemaakt. Laat u eens 
een zondagmiddag gastvrij ontha-
len en kom genieten van meesle-

pende klanken en dansen. U hoeft 
niet van te voren uw kennis van de 
Spaanse taal op te halen, want Eds-
art is de uitdaging aangegaan de 
Spaanse teksten in het Nederlands 
te vertalen, die worden gezongen 
door Erminia Fernandeze Corbo-
da. Kortom, een feestelijke middag 
waar zoals altijd naast de wijn ook 
speciale hapjes, passend bij de mid-
dag, worden geserveerd. Kaarten 
bestellen kan via www.crownthea-
teraalsmeer.nl. De aanvang is 15.00 
uur in Crown Studio’s aan de Van 
Cleeffkade 15.

Rommelmarkt in De Reede
Rijsenhout - Aanstaande zater-
dag 1 maart kan de rommelmarkt 
in Rijsenhout weer bezocht worden. 
Voor de 27e keer wordt deze ge-
houden in dorpshuis De Reede aan 
de Schouwstraat. Er is van alles te 
koop: Boeken speelgoed, elektroni-
ca, serviesgoed, Dvd’s en diversen 
ander prullaria. Uiteraard wordt ook 
aan de inwendige mens gedacht: 
koffie , thee en fris zijn weer tegen 

een kleine vergoeding te koop aan 
de bar. De deuren voor de rommel-
markt gaan open om 10.00 uur en 
komen ‘snuffelen’ kan tot 15.30 uur. 
Om 14.30 uur worden weer grote 
vuilniszakken voor 5 euro uigedeeld, 
die voor dit geld vol gestopt mogen 
worden. Dit is altijd weer een groot 
succes. De gehele opbrengst van de 
rommelmarkt komt ten goede aan 
de nieuw te bouwen kerk. 

Kaken dicht tot Praamavond
Aalsmeer - De carnaval begint 
aanstaand weekend in Nederland 
en ook voor de Aalsmeerse Carna-
val op het water zijn de voorberei-
dingen al weer volopbezig. Vrijdag 7 
maart zullen tijdens de feestavond 
van SPIE de nieuwe thema’s bekend 
worden gemaakt. De vraag die je nu 
dan ook continu hoort: weet jij al 
het nieuwe thema? Bestuursleden 
worden omgekocht van een doosje 
chocolade en bosjes bloemen, maar 
helaas houden zij hun kaken stevig 
op elkaar. Iedereen zou toch echt 
moeten wachten tot 7 maart. De 
feestavond in net als voorgaande 
jaren The Beach aan de Oosteinder-
weg 247a. Dit jaar is het feest in Hal 

1. Dit om nog meer mensen te kun-
nen ontvangen. Dus mensen die iets 
hebben met de pramenrace, vaar je 
mee, ben je medewerker, ben je kij-
ker, sponsor of gewoon iemand die 
van gezelligheid houdt, jullie zijn al-
lemaal welkom. Vanaf 20.00 uur is 
de zaal open en begint Kees Mark-
man met het draaien van echte pra-
menrace plaatjes. 
Een week later, zaterdag 15 maart, 
organiseert de Stichting Pramen-
race In Ere weer de jaarlijkse 
schoonmaakactie op de Westein-
derplassen. Meld je snel aan. Hand-
schoenen aanwezig en snert na af-
loop! Aanmelden kan via pramen-
race@me.com.

 
27 februari 2014  •  Nieuwe Meerbode    03

 

STAGE
MUSIC SHOP

  

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

DÉ VIOOLSPECIALIST

Nieuw:Nieuw:

Kleurige ukelele’s
‘Korala’      € 29,95

Klassieke gitaar
met element
‘Gomez’           € 129,-

Aanbieding:Aanbieding:Aanbieding:Aanbieding:

Koopje:Koopje:
Lessenaar
‘Gypsy Rose’
 (zwart)                   € 15,95

Tip:Tip:
Muzikale kaarten
met plectrumkaart
                              à  € 4,95







ding ingevolge art. 8.40 van de Wet milieubeheer hebben 
ontvangen. Dit betreft inrichtingen die onder een Algemene 
Maatregel van Bestuur vallen, waardoor de vergunningplicht 
op grond van de Wet milieubeheer niet van toepassing is. In 
de plaats daarvan gelden voor deze inrichtingen de algemene 
regels en voorschriften uit het genoemde Besluit.

Activiteitenbesluit Wet Milieubeheer
Naam : Celieplant BV
Adres : Japanlaan 15
Plaats : Aalsmeer
Datum  : 21 februari 2014

De Algemene wet bestuursrecht biedt geen mogelijkheid tot 
het inbrengen van bedenkingen of het instellen van beroep 
tegen de ingediende melding. Nadere inlichtingen kunnen 
worden verkregen bij de afdeling Ruimtelijke Ordening en 
Vergunningen.

Niet geAccepteerde (sloop)MeldiNg(eN)

- Zijdstraat 74 (Z-2014/011140), het slopen van asbest-
houdende materialen (verzonden 21 februari 2014).

Niet geaccepteerde (sloop-)melding(en) liggen niet ter in-
zage en hiertegen is geen bezwaar en/of beroep mogelijk.

iNgetrokkeN AANvrAgeN

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende aanvraag omgevingsvergunning is ingetrok-
ken:
- Mr. Jac. Takkade 40 (Z-2014/003354), het parkeren van 

auto’s op eigen terrein (verzonden 24 februari 2014);
- Sterrekrooshof 3 (Z-2014/004931), het plaatsen van een 

dakraam (verzonden 24 februari 2014).

coMMissie ruiMtelijke kWAliteit 
(voorheeN WelstANdscoMMissie)

De agenda’s en verslagen van de vergadering van de com-
missie Ruimtelijke Kwaliteit zijn te vinden op de website 
van de gemeente Aalsmeer www.aalsmeer.nl. De commissie 
vergadert op de woensdagmiddagen in de even weken. Op 
de agenda staan o.a. de binnengekomen aanvragen voor een 
omgevingsvergunning en de aanvragen voor een voorover-
leg.

eveNeMeNteN

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

collecteverguNNiNg

Op grond van artikel 5:13 van de Algemene Plaatselijke Ver-
ordening is de vergunning verleend voor
het houden een kledinginzamelingsactie aan:
- Stichting Aktie *68 Maastricht (Z-2014/005002), 4e 

kwartaal 2015
Datum verzending vergunning 24 februari 2014

collectes

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

ter iNzAge

t/m 05032014 Oosteinderweg 248B (Z-2014/000461), (het 
verkleinen van een bedrijfswoning en het 
uitbreiden van het hotel met 5 kamers)

t/m 12032014 Zonnedauwlaan 69 (Z-2013/046406), (het 
brandveilig in gebruik nemen van een school 
kinderdagverblijf)

t/m 13032014 Ontwerpbestemmingsplan ‘Partiële herzie-
ning Oosteinderweg e.o. 2005’ 

t/m 14032014 Ontwerp beschikking omgevingsvergunning 
Turfstekerstraat 15 te Aalsmeer (uitgebrei-
de procedure) (het vestigen van detailhandel 
(Dorcas) in het bestaande pand aan de Turf-
stekerstraat 15 te Aalsmeer)

t/m 13032014 Wijzigen van een winkel in 2 appartementen 
aan de Oosteinderweg 413 a (Z-2013/008433 
verzonden 30 januari 2014) en voor het 
brandveilig gebruik aan de Apollostraat 66 
(Z-2013/038382)

t/m 17032014 Mr Jac Takkade 21 (Z-2013/052937) (het 
bouwen van een trainingsmolen en longeer-
kraal voor paarden)

t/m 21032014 Besluit financiële tegemoetkomingen voor-
zieningen maatschappelijke ondersteuning 
Samenwerkingsverband Aalsmeer-Uithoorn 
2014

t/m 27032014 Oosteinderweg 248b, (Z-2013/047072) (het 
brandveilig gebruik van hotel Aalsmeer); 
Vuurdoornstraat 11, (Z-2013/047491), (het 
brandveilig gebruik t.b.v. woon- en dagcen-
trum Amstelmeer)

t/m 11042014 Schoolstraat 15 (Z-2013/053075), het brand-
veilig in gebruik nemen van een school.

voor Meer iNforMAtie: WWW.AAlsMeer.Nl

doNderdAg 6 eN vrijdAg 7 MAArt is het Niet 
Mogelijk eeN reisdocuMeNt AAN te vrAgeN 

Vanaf maandag 10 maart 2014 wordt de geldigheidsduur van 
het paspoort en de Nederlandse identiteitskaart voor perso-
nen van 18 jaar en ouder verlengd van vijf naar tien jaar. Om-
dat onze apparatuur moet worden aangepast voor de nieuwe 
modellen, is het 6 en 7 maart niet mogelijk om een nieuw 
reisdocument aan te vragen. 

Meer informatie 
De reisdocumenten die vanaf 10 maart worden aangevraagd 
voor personen van 18 jaar en ouder zijn 10 jaar geldig en 
hebben een gewijzigd tarief. Op www.aalsmeer.nl vindt u 
meer informatie.

steMpAs deze Week iN huis 

Rond 27 februari ontvangt u uw stempas voor de gemeen-
teraadsverkiezingen. Mocht u de stempas niet ontvangen, 
neem dan contact op met de gemeente via 0297-387575.

steMMeN iN Willekeurig steMlokAAl

Met uw stempas kunt u in elk willekeurig stemlokaal in 
Aalsmeer stemmen. Het stembureau dat op uw stempas staat 
vermeld, is slechts een voorbeeld. Wanneer u gaat stemmen, 
moet u uw stempas en een geldig identiteitsbewijs meene-
men. Zonder deze documenten is het namelijk niet mogelijk 
een stem uit te brengen. De stempas bewijst dat u uw stem 
nog niet bij een ander stembureau heeft uitgebracht.

Een overzicht van de stemlocaties vindt u op 
www.aalsmeer.nl/verkiezingen 

ieMANd ANders lAteN steMMeN: 
steMMeN Met eeN volMAcht

Als u zelf niet kunt stemmen - bijvoorbeeld door werk, ziekte 
of vakantie- dan kunt u een andere Aalsmeerse kiezer machti-
gen dit voor u te doen. U gebruikt het gedeelte van de stempas 
(achterzijde) dat hiervoor is bestemd. U en uw gemachtigde 
moeten beiden tekenen. De stempas verandert daarmee in een 
volmachtbewijs. Bij het stemmen moet uw gemachtigde (een 
kopie van) uw geldig identiteitsbewijs tonen. Dit heet een 
onderhandse volmacht. U kunt dit tot op de stemdag doen. 

U kunt ook schriftelijk regelen dat iemand voor u stemt met 
het formulier “Verzoek om bij volmacht te mogen stemmen”. 
Als u geen geldig identiteitsbewijs heeft, is dit de enige ma-
nier om uw stem uit te brengen. Ga naar het gemeentehuis. 
Of download het verzoekformulier of vraag het telefonisch 
op. Uw aanvraag moet vrijdag 14 maart in ons bezit zijn. 
Een gemachtigde mag maximaal twee volmachten aannemen. 
De volmachtstem(men) moet(en) tegelijkertijd met de eigen 
stem in Aalsmeer worden uitgebracht.

BesteMMiNgsplANNeN Nu digitAAl

De meeste bestemmingsplannen zijn al digitaal in te zien via de 
landelijke voorziening RO-online. RO-online wordt echter niet 
altijd als gebruiksvriendelijk ervaren door een overdaad aan ruim-
telijke plannen van alle overheden in Nederland. De gemeente 
Aalsmeer heeft daarom nu voor haar eigen plannen een eigen 
raadpleegomgeving gelanceerd. http://0358.ropubliceer.nl.  
Hier is het ook mogelijk om digitaal een zienswijze of in-
spraakreactie in te dienen.

Deze site maakt het inzien en reageren op bestemmingsplan-
nen voor belanghebbenden een stuk makkelijker en klant-
vriendelijker. Bovendien zijn digitaal ingediende zienswijzen 
ook rechtsgeldig.

hoe werkt het?
Bekijk de digitale Aalsmeerse bestemmingsplannen op 
http://0358.ropubliceer.nl. U vindt hier een overzicht van 
bestemmingsplannen die nog in procedure zijn. Bij ‘zoek in 
lijst met plannen’ vindt u ook de bestemmingsplannen die al 
geldend zijn. Onder ‘status’ ziet u in welke fase het plan zich 
bevindt en of hierop een reactie gegeven kan worden. 

De makkelijkste manier om de bestemmingsplannen in te 
zien is door een adres in te voeren bij “zoek op adres”. Er is 

officiële Mededelingen
27 februari 2014

geMeeNte AAlsMeer
Raadhuisplein 1, 1431 EH 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.

opeNiNgstijdeN BAlie BouWeN & verguNNiNgeN
Bij de balie Bouwen en Vergunningen kunt u terecht voor uw 
vragen over bouwdossiers, bestemmingsplannen en vergun-
ningen.
Aalsmeer
Dinsdag en donderdag: 8.30-12.30 uur (enkel op afspraak).
Een afspraak maakt u op tel. 0297-387575.
Amstelveen (Laan Nieuwer-Amstel 1, Amstelveen)
Kijkt u op de website voor actuele openingstijden zie www.
amstelveen.nl
Telefoonnummer
U bereikt de gemeente nog steeds via het algemene tel. 
0297-387575. Het callcenter is bereikbaar van maandag t/m 
vrijdag van 08.30 tot 17.00 uur. Voor vragen en meldingen 
kunt u ook mailen naar servicelijn@aalsmeer.nl

WijkiNforMAtie
Heeft u vragen of wilt u informatie over overlegvormen voor 
bewoners in uw wijk? In iedere wijk in Aalsmeer bestaat een 
zogenaamd wijkoverleg voor en door bewoners. Meer 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.

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

AfsprAkeN BurgeMeester eN Wethouders
Wilt u een afspraak maken met de burgemeester of met een 
van de wethouders, dan kunt u dit doen via het 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.

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

overige loketteN eN iNforMAtie 
Vreemdelingenloket: tel. 0900-1234561
Openingstijden 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, di., do. 08.30-12.00 uur, vrije inloop
ma t/m do. 12.00-17.00 uur, op afspraak
Tel. spreekuur, 0297-513131
ma. t/m vr. 08.30-12.00 uur
Budgetbegeleiding en Schuldhulpverlening 
Gemeente Uithoorn:
Tel. 0297-513931,Postbus 8, 1420 AA, Uithoorn
Brengen en ophalen van afval: 
Afvalbedrijf de Meerlanden
Tel. 0297-381717 of info@meerlanden.nl.

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

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

servicepuNt Beheer eN uitvoeriNg 
proviNcie Noord-hollANd
Voor al uw klachten over provinciale wegen en bruggen: tel. 
0800-0200600 of mail naar: infobu@noord-holland.nl.

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

ook een overzichtskaart waarop geklikt kan worden, waarop 
het desbetreffende bestemmingsplan verschijnt. Komt de 
melding “Geen plan gevonden”of verschijnt er geen vast-
gesteld bestemmingsplan, dan is het plan nog niet digitaal 
beschikbaar is. Het bestemmingsplan is dan wel als pdf-be-
stand in te zien op de gebruikelijke wijze op de gemeentelijk 
website. De komende jaren bouwen we dit overzicht af om 
het uiteindelijk 100% digitaal te kunnen aanbieden.

Voor het digitaal indienen van een inspraakreactie of ziens-
wijze via de website klikt men op het betreffende bestem-
mingsplan. Dan verschijnt de optie “reageren”. De gevraagde 
gegevens kunnen worden ingevoerd en een gemotiveerde 
inspraakreactie of zienswijze toegevoegd. De service staat 
open voor alle plannen waarvoor de digitaliseringsplicht 
geldt, zoals uitgebreide omgevingsvergunnningen en struc-
tuurvisies.

Tip: Wilt u graag op de hoogte blijven van elke fase van 
een bestemmingsplan bij u in de buurt? Schrijf u dan in op  
www.nieuweplannen.nl U ontvangt dan automatisch een 
mailtje, als er een nieuw plan is verschenen. 

Wet AlgeMeNe BepAliNgeN oMgeviNgsrecht 

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning 
zijn ontvangen:
- Brasemstraat 50 (Z-2014/0111777), het plaatsen van een 

dakkapel aan de voorzijde;
- Ophelialaan 139, (Z-2014/011708), het vervangen van 

kozijnen op de begane grond; 
- Rozenstraat 17, (Z-2014/011330), het uitbreiden van een 

dakkapel aan de voorzijde;
- Snoekbaarsstraat 142, (Z-2014/011885), het plaatsen 

van een dakkapel (voor).

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende (sloop-)meldingen zijn ontvangen:
- Zijdstraat 74, (Z-2014/011140), het slopen van asbest-

houdende materialen.

verleeNde oMgeviNgsverguNNiNgeN, 
reguliere procedure

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat op grond van artikel 3.9 Wabo besloten is de volgende 
omgevingsvergunning te verlenen:
- Drie Kolommenplein 1, (Z-2014/011370), het melden van 

brandveilig gebruik;
- Ophelialaan 108 (Z-2014/004428), het wijzigen van een 

bestemmingsplan tbv een horecabedrijf (verzonden 21 
februari 2014);

- Ringvaartzijde 50 (Z-2014/005153), het plaatsen van een 
dakkapel (verzonden 24 februari 2014);

- Zeeltstraat 29 (Z-2014/000727), het plaatsen van een 
dakkapel (verzonden 25 februari 2014);

- Zijdstraat 30, (Z-2014/006444), het plaatsen van lichtre-
clame (verzonden op 20 februari 2014).

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. 
U kunt op dinsdag en donderdag tussen 8.30-11.30 uur op 
afspraak inzage krijgen in de stukken op het gemeentehuis te 
Aalsmeer. U kunt een afspraak maken via tel. 0297-387 575. 
Op grond van artikel 7:1 Algemene wet bestuursrecht kan een 
belanghebbende binnen zes weken, na de dag van verzending 
van het besluit, schriftelijk een gemotiveerd bezwaarschrift 
indienen bij het bevoegde bestuursorgaan.

keNNisgeviNg oNtWerp BeschikkiNg, Wet 
AlgeMeNe BepAliNgeN oMgeviNgsrecht, 
oMgeviNgsverguNNiNg

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen om-
gevingsrecht voornemens zijn een omgevingsvergunning te 
verlenen voor:
- Schoolstraat 15 (Z-2013/053075), het brandveilig in ge-

bruik nemen van een school.

De aanvraag, de ontwerpbeschikking en de bijbehorende 
stukken liggen met ingang van vrijdag 28 februari 2014 ge-
durende zes weken ter inzage bij de balie bouwen van de ge-
meente Amstelveen of u kunt de stukken inzien op afspraak 
via tel. 0297-387575. De openingstijden zijn op dinsdag 
en donderdag tussen 8.30-14.00 uur. U kunt een afspraak 
maken voor een gesprek binnen deze tijden met een mede-
werker van de afdeling vergunningen voor uw vragen. Gedu-
rende deze termijn kan een belanghebbende schriftelijk en/
of mondeling zijn zienswijze tegen het ontwerpbesluit naar 
voren brengen. De schriftelijke zienswijze wordt ingediend 
bij burgemeester en wethouders van de gemeente Aalsmeer, 
postbus 253, 1430 AG, Aalsmeer. Degene die buiten de ope-
ningstijden inzage wil hebben en degene die mondeling zijn 
zienswijze naar voren wil brengen, kan contact opnemen 
met de afdeling ruimtelijke ordeningen en vergunningen via 
tel. 020-5404911.

puBlicAtie MeldiNg Artikel 8.40 Wet 
MilieuBeheer

Burgemeester en wethouders van de gemeente Aalsmeer 
maken bekend dat zij van de volgende inrichting een mel-

Jij toch ook?
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Vaders op de vuist:
“Het gaat om kindermishandeling”
Aalsmeer - Verbolgen is vader P. 
over het politiebericht vorige week 
in de krant over ‘vaders op de vuist’. 
“Het klopt niet. Ik heb geslagen, ja, 
maar slechts een tik op zijn achter-
hoofd. We hebben niet liggen rolle-
bollen in het kantoor van de direc-
teur. Ik heb hem in een judogreep 
genomen, omdat hij weg wilde lo-
pen, en daarna hebben we rustig 
gepraat. En politie? Heb ik niet ge-
zien.” 

Hij vervolgt: “Ja, ik heb zijn hoesje 
stuk getrokken, omdat hij de poli-
tie wilde gaan bellen vanwege mis-
handeling. Ik heb hiervoor betaald, 
heb het tot slot stuk gemaakt.” Het 
ergste vindt vader P. echter de re-
den dat hem tot deze daad heeft 
geleid en hij hoopt ook dat dit een 
vervolg krijgt. “Het gaat om kinder-
mishandeling. Iedereen liep ontzet 
langs, maar ik heb er iets van ge-
zegd. Ik vind het niet normaal dat ie-

mand zijn kind tegen een lantaarn-
paal ramt en hem vervolgens aan 
zijn nek pakt en in het kinderzitje 
van de fiets zet. Ik ben opgekomen 
voor het kind. Thuis is het vast vele 
malen erger. 

Die vader is niet het slachtoffer, 
maar het kind. Ik heb in het be-
lang van het kind gehandeld.” Vader 
P. wordt bijna weer boos. Hij weet 
dat hij misschien iets minder ‘hand-
je los’ had moeten reageren: “Wat ik 
gedaan heb, mag niet. Het was een 
reactie op een actie. Maar ik hoop 
toch echt dat de school dit oppakt. 
Dit kan en mag niet!”

Ierse (nep)klusser actief!
Aalsmeer - Een Engels sprekend 
persoon is dinsdag 25 februari aan 
de deur van de woning aan de Ma-
chineweg geweest. Deze persoon 
gaf aan over de Ierse nationaliteit te 
beschikken en werkzaam te zijn voor 
een dakdekkersbedrijf, welke is ge-
naamd: ‘Protec Roofing’. De  persoon 
verklaarde melder dat het dak van 
de woning in zeer slechte staat was. 
Aansluitend verklaarde hij dat hij 
werkzaamheden wilde gaan verrich-
ten om de staat van het dak van de 
woning te verbeteren. De man vertel-

de  dat hij een offerte zou gaan ma-
ken voor de reparatie van het gehe-
le dak. De bewoner heeft hierop ge-
antwoord geen interesse te hebben. 
De klusser verklaarde wel ‘alvast di-
rect’ een aantal kleine beschadigin-
gen te willen verhelpen. Hoewel mel-
der meermalen om kosten hiervoor 
vroeg, weigerde de man hier ant-
woord op te geven. Na het klaren van 
de klusjes kwam de Ierse persoon 
wederom aan de deur. Hierbij eiste 
hij in eerste instantie een bedrag van 
220 euro. Uiteindelijk is na een flinke 

discussie toch 120 euro betaald. De 
‘klusjesman’ is hierna direct wegge-
gaan. De bewoner heeft de politie in 
kennis hebben gesteld. 
De man zou gebruik hebben ge-
maakt van een roodkleurig Toyota 
Hiace busje, voorzien van Iers ken-
teken: 10 LM 309. Op het dak van 
het busje zouden diverse ladders zijn 
bevestigd. De Ierse persoon is weg-
gereden in de richting van de N291. 
Bij het verifiëren van het kenteken 
kwam dit kenteken naar voren in 
meerdere oplichtingzaken. De poli-
tie raadt aan niet in zee te gaan met 
onbekende (buitenlandse) klusbe-
drijven. 
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Fleurige opluistering van centrum met hanging baskets

Dorpsraad wil jubileum vieren 
met cadeau voor inwoners
Kudelstaart - De Dorpsraad Ku-
delstaart bestaat vijftig jaar en on-
danks dat verschillende jaren van 
oprichting opduiken, wordt 1964 
toch geacht het jaar te zijn. In het 
boek ‘Kudelstaart, geschiedenis van 
een grensgeval’ dat in 1988 is uit-
gebracht ter gelegenheid van het 
750 jarig bestaan van Kudelstaart 
wordt 1964 ook als officieel op-
richtingsjaar genoemd. Het ging in 
de zestiger jaren niet goed in Ku-
delstaart. Er was een tekort aan wo-
ningen, het winkelbestand stierf uit 
en de school had te weinig leer-
lingen. Redenen genoeg voor een 
groep Kudelstaarters om de kop-
pen bij elkaar te steken. Ze wilden 
Kudelstaart weer leefbaar maken. 
En besloten werd om gezamen-
lijk een vuist te maken naar de ge-
meente, die volgens de Kudelstaar-
ters niet echt naar hen luisterde. Het 
dorp voelde zich het ondergescho-
ven kindje van Aalsmeer. Er moest 
meer reuring komen in Kudelstaart! 
In eerste instantie noemde de groep 
zich ‘parochieraad’. Pastoor H. van 
de Bergh vond dit echter niet zo’n 
goed idee en de naam werd veran-
derd in Dorpsraad Kudelstaart. Hij 
vond namelijk dat alle gezindten in 
de Dorpsraad vertegenwoordigd 
moesten zijn. Oprichters zijn Willem 
Buskermolen, beter bekend als Red 
William en burgemeester van Ku-

delstaart, en Leen van der Weijden. 
Nauw betrokken bij de oprichting 
waren tevens Cees Nieuwendijk 
en Ad Verschueren. Eerstgenoem-
de werd vice-voorzitter, Verschue-
ren ging het secretariaat beheren. 
Van der Weijden werd voorzitter, 
maar overleed helaas na twee jaar. 
Willem Buskermolen nam dit stok-
je toen over. Gestart werd met het 
houden van forums om de menin-
gen van de verschillende leeftijds-
groepen te peilen. En zo ontstond 
een wensenlijstje, waarmee bij de 
gemeente aangeklopt kon worden. 
Deze inzet en de bundeling van 
krachten hebben vooruitstrevend 
gewerkt. Het dorp heeft sinds de ze-
ventiger jaren een ongekende groei 
meegemaakt. Van 1.400 inwoners in 
1962, tot ongeveer 5.400 in 1987 en 
nu anno 2014 ruim 9.000 inwoners, 
wonend in een dorp met een gezel-
lig centrum, mooie sportaccommo-
daties en een nieuwe brede school. 

Stil groen protest
De Dorpsraad is de afgelopen vijf-
tig jaar diverse malen en met suc-
ces op de bres gesprongen voor 
Kudelstaart en haar inwoners en 
heeft diverse initiatieven ontplooid. 
Voor ieder project of bouwplan werd 
door de Dorpsraad een klankbord-
groep opgericht, die zich op de 
hoogte hield van alle ontwikkelin-

gen en uiteraard een luisterend oor 
bood naar de inwoners. De nieuwe 
wijk De Rietlanden kunnen de hui-
dige bestuursleden zich nog goed 
herinneren, evenals de verhuizing 
van de sportverenigingen voor de 
geplande woningbouw hier, het ‘on-
zalige idee’ om een flat op de hoek 
van de Kudelstaartseweg en de He-
renweg neer te zetten en onlangs 
de afronding van het centrum met 
Mijnsheerlijckheid. “De Rietlanden 
is prima verlopen, Proosdij-Noord is 
moeizamer verlopen, maar ondanks 
dat het hier nog niet vol gebouwd 
is, hebben we het wel voor elkaar 
gekregen dat hier een speelveldje 
gemaakt is”, vertelt huidig voorzit-
ter Robert Uytenbogaardt. Toen hij 
binnen Kudelstaart ging verhuizen 
wilde hij graag weten hoe de nieu-
we weg bij zijn toekomstige woning 
er uit zou gaan zien, hiervoor ging 
hij naar de Dorpsraad. “Ik ben twee 
keer geweest, de derde keer was ik 
voorzitter en dat is nu tien jaar ge-
leden”, vertelt hij. Het eerste project 
was gelijk groot. De gemeente had 
een plan bedacht om op de hoek 
Kudelstaartseweg Robend een flat 
te bouwen, met als achterliggende 
gedachte een markant, hoog her-
kenningspunt voor Kudelstaart. Hij 
vond het, net als vele inwoners trou-
wens, een gruwelijk idee op zo’n 
mooie plek. “Tegen de komst van de 
flat is tijdens een vergadering van 
de gemeenteraad een stil protest 
gehouden. Leden van de Dorpsraad 
en tegenstanders waren op de pu-
blieke tribune gaan zitten met alle-
maal een appeltjes-groen shirt aan 
met de tekst ‘Hou ons hart groen’. 
“De groene muur vonden de raads-

leden best beangstigend, zo zeiden 
ze na afloop”, herinnert het toenma-
lig bestuurslid Ria Boon zich nog 
als de dag van gisteren. Zij heeft 
momenteel een plakboek over de 
Dorpsraad, de oprichting en haar 
activiteiten, van Willem Buskermo-
len in haar beheer. “Willem is inmid-
dels wel 93 jaar, maar is nog steeds 
ons geweten en geheugen. Hij is 
ongeveer twintig jaar voorzitter ge-
weest.” Het huidige bestuur bestaat 
uit Elien Haspels, Hans Vonk, Hen-
drik Derlagen, Lex Markestein en 
Robert Uytenbogaardt.

Zorgen dat
Naast participatie bij bouwprojec-
ten, functioneert de Dorpsraad te-
vens als uitlaatklep voor inwoners 
die zich ergeren aan bijvoorbeeld 
hangjongeren, slecht onderhouden 
groen, onveilige verkeerssituaties 
en meer. “Zeg maar van alles. We 
houden om de maand op de tweede 
woensdag een inloop en een verga-
dering. Wij zeggen altijd: Als er nie-
mand op het spreekuur komt, gaat 
het goed in Kudelstaart”, zeg Ro-
bert en lachend: “Maar dit is nog 
nooit gebeurd. Gaarne maak ik ge-
lijk even gebruik van dit interview 
om iedereen uit te nodigen om eens 
naar een van onze vergaderingen 
te komen. Op woensdag 12 maart 

is de eerstvolgende. Om 20.00 uur 
gaan we van start in het Dorpshuis.” 
Overigens is de Dorpsraad wat in-
zet betreft onderhevig aan een ge-
meentelijke verandering. De nieuwe 
weg, die de gemeente is ingeslagen 
(niet meer zorgen voor, maar zor-
gen dat) geldt ook voor de Dorps-
raad. Niet meer regelen voor de in-
woners, maar zorgen en hulp bie-
den bij het bewandelen van het juis-
te pad om in contact te komen met 
de gemeente. “Het is de bedoeling 
dat we meer een adviesorgaan wor-
den, een brug slaan tussen burgers 
en de gemeente”, legt bestuurs-
lid Hendrik Derlagen uit. “We blij-
ven dus wel gewoon het aanspreek-
punt voor inwoners, maar we bren-
gen ze in contact met.“ De naam 
van de wijkraden is reeds veranderd 
in wijkoverleg, maar in deze houdt 
de Dorpsraad zich aan de statuten 
van de stichting. “We houden een 
dorpsoverleg, maar we blijven ge-
woon Dorpsraad”, zegt Robert vast-
beraden. 

Jubileumcadeau
Initiatieven van de Dorpsraad de af-
gelopen vijftig jaar zijn onder an-
dere het organiseren van de 4 Mei 
Herdenking, de schoonmaakac-
tie met scholen is door de Dorps-
raad nieuw leven ingeblazen en er 

wordt twee keer per jaar per fiets 
een wijkschouw gehouden en wordt 
er gekeken naar het groen en het 
grijs. Verder verleent de Dorpsraad 
medewerking aan de Straatspeel-
dag en het vreugdevuur met Oud 
en Nieuw. En ter gelegenheid van 
het jubileum is een nieuw initiatief 
ter hand genomen. Het bestuur wil 
het vijftig jarig bestaan vieren met 
en voor inwoners. Het centrum wil 
de Dorpsraad opfleuren met Han-
ging baskets. Voor deze opfleuring 
met bloemen is gespaard en Eigen 
Haard en de gemeente gaan een 
aantal exemplaren doneren, maar 
er is meer geld nodig voor minimaal 
twintig van deze Hanging baskets. 
De Dorpsraad hoopt op sponsoring 
van meerdere bedrijven. De eerste 
sponsors zijn trouwens al binnen! 
En voor de feestelijke ingebruikna-
me op hulp van (muziek)verenigin-
gen. Op woensdag 14 mei wordt de 
jaarvergadering gehouden en na af-
loop hiervan, rond 20.30 uur, is de 
feestelijke ingebruikname van het 
fleurige cadeau gepland. Ideeën, 
meewerken, sponsoren? De Dorps-
raad hoopt op brede steun van de 
inwoners van Kudelstaart! Email-
adres is dorpsraadkudelstaart@
hotmail.com.

Door Jacqueline Kristelijn

Maatkaarten bij de Supporters
Kudelstaart - Iedere maand or-
ganiseert de Supporters Vereni-
ging Kudelstaart diverse activiteiten 
in het Dorpshuis. Maatkaarten is 
zo’n evenement dat met regelmaat 
wordt gehouden. Kaartliefhebbers 
gaan de strijd in stellen met elkaar 
aan. De twee kunnen vrienden zijn 
of buurvrouwen en voor wie alleen 
komt, wordt een ‘maat’ gezocht. Op 
vrijdag 14 februari stond Maatkaar-
ten weer op het programma. Het 
was gezellig druk in het Dorpshuis. 
Zowel trouwe kaarters als nieu-
we gezichten mochten verwelkomt 
worden. “Ik heb weer genoten van 
dit gezellige avondje kaarten”, aldus 
een deelnemer na afloop. Voor de 
volgende keer: Vooraf aanmelden, 
is niet nodig. Wie zin heeft in een 
avondje kaarten, mag binnen stap-
pen. Het welkom zal hartelijk zijn! 

Volgende week kienavond!
En voor wie zin heeft in kienen: Vol-
gende week donderdag 6 maart or-
ganiseert de Supporters Vereniging 
Kudelstaart een kienavond. Met de-
ze avond een prijzenpakket om de 
voorraad boodschappen weer wat 
aan te vullen. Veertig fantastische 
prijzen liggen te wachten op een 
nieuwe eigenaar. Wie het snelst zijn 
kienblaadje vol heeft mag als eer-
ste een keuze maken uit de vijf prij-
zen die in elke ronde, acht in totaal, 
te winnen zijn. Ook dit seizoen gaat 
de Vereniging door met extra prijzen 
voor bijvoorbeeld het onderste of 
bovenste rijtje. Komt gezellig kienen 
in het Dorpshuis van Kudelstaart. 
De aanvang is 20.30 uur. 

Foto: www.kicksfotos.nl. 

Op 10 mei weer veiling in Dorpshuis
Steun voor Kudelstaartse clubs
Kudelstaart - Op zaterdag 10 mei 
wordt voor de veertiende keer de 
Veiling Kudelstaart voor Kudelstaart 
gehouden in het Dorpshuis. Tijdens 
de veiling, die om 20.00 uur begint, 
worden kavels geveild van zowel 
goederen als diensten die door in-
woners en bedrijven worden ge-
leverd. De feestelijke avond heeft 
tot doel geld bijeen te brengen 
voor clubs in Kudelstaart die, voor 
een bepaald project, een financieel 
steuntje in de rug goed kunnen ge-
bruiken. In de week van 27 februa-
ri tot en met 2 maart zullen vrijwil-
ligers van de Ouderensoos in het 
dorp huis-aan-huis een brief bezor-
gen. Daarin staat op welke wijze in-
woners van Kudelstaart een bijdra-
ge kunnen leveren. Bij de brief zit 
een bon die kan worden ingevuld. 
Die bon kan worden ingeleverd in 

speciale bussen die op 27 februa-
ri in het winkelcentrum Kudelstaart 
zullen worden geplaatst. Tijdens de 
vorige dertien edities van de veiling 
die door de stichting Kudelstaart 
voor Kudelstaart werden georgani-
seerd, werd ruim 225.000 euro bij-
eengebracht. Op die manier bete-
kenen Kudelstaartse bedrijven en 
inwoners veel voor Kudelstaartse 
clubs, verenigingen en stichtingen. 
Vandaar ook de naam van de vei-
ling: Kudelstaart voor Kudelstaart. 
Ook dit jaar kan het lokale vereni-
gingsleven weer profiteren van de 
opbrengsten uit de veiling. Aanvra-
gen voor financiële ondersteuning 
van goed onderbouwde projecten 
kunnen tussen 15 maart en 29 april 
worden ingediend via een formu-
lier op de website www.kudelstaart.
com/veiling.

Marlies Friederich voorzitter JCI Amstelland:

“Maatschappelijk betrokken 
mensen zitten niet stil”
Aalsmeer - In 2014 viert JCI Am-
stelland haar 35 jarig bestaan on-
der het thema ‘just do it’. Voorzitter 
Marlies Friederich vertelt over haar 
plannen voor dit lustrumjaar: “Am-
bitieuze en maatschappelijk be-
trokken mensen zitten niet stil”, al-
dus Marlies. “In 2014 richten wij ons 
op lokale impact in de regio Amstel-
veen en Aalsmeer, en op de per-
soonlijke ontwikkeling van onze le-
den. JCI Amstelland is lid van JCI 
Nederland en telt momenteel 25 le-
den en staat nadrukkelijk open voor 
nieuwe energie en ondernemer-
schap.” Steeds meer mensen er-
varen dat verenigingswerk goed is 
voor persoonlijke ontwikkeling, het 
opbouwen van een netwerk en het 
bijdragen aan betere wereld. “Al de-
ze zaken zijn voor mij de reden om 
lid te zijn van JCI” vertelt Marlies 
Friederich, voorzitter van JCI Am-
stelland 2014, in haar eerste inter-
view na haar aantreden. “Daarnaast 
geeft het ook gewoon veel energie 
om met gedreven jonge mensen sa-
men te werken aan het organiseren 

van een gaaf congres of het bege-
leiden en coachen van jonge werk-
zoekenden”, vervolgt zij enthousiast.
De leden van JCI Amstelland zijn 
tussen de 25 en 40 jaar en wonen 
of werken in de regio Amstelland. 
Zij zetten zich in voor een positie-
ve verandering van de maatschap-
pij en investeren een deel van hun 
vrije tijd in het volgen van trainin-
gen, het creëren van een zakelijk en 
persoonlijk netwerk, het doen van 
maatschappelijke projecten en ui-
teraard met een gezonde dosis ge-
zelligheid en lol. “Learning by doing, 
noemen we dat”, vertelt Marlies.
JCI is een internationale vereniging 
met meer dan 170.000 leden in ruim 
115 landen en 5.000 steden over de 
hele wereld. In Nederland zijn we 
met 2.000 leden en honderd ver-
enigingen, die kamers worden ge-
noemd, actief. Meer informatie is te 
vinden op de website: www.jciam-
stelland.nl of neem contact op via 
info@jciamstelland.nl. Regelmatig 
worden informatieavonden voor ge-
interesseerden georganiseerd.

Zaterdag 1 maart voor 12e keer!
Nationale Complimentendag
Aalsmeer - Nederland kent veel 
‘Nationale dagen’ met een commer-
ciële inslag. Hoe anders is de Na-
tionale Complimentendag. In te-
genstelling tot Valentijns-, Secre-
taresse-, Moeder- en Vaderdag is 
het succes hiervan nu eens niet te 
koop! De Nationale Complimenten-
dag draait namelijk puur om het uit-
spreken van waardering. Woorden 
vervangen door cadeaus is dan ook 
geen optie, zo staat er bij de ‘spel-
regels’ op de website te lezen. Ge-
woon eens een dag extra stilstaan 
bij wat iemand in de omgeving goed 
doet en deze persoon hiervoor een 
compliment te geven! De initiatief-
nemers vinden het belangrijk om 
eens per jaar zo’n dag te hebben, 
omdat Nederlanders nog steeds 
niet erg scheutig zijn met het uit-
delen van complimenten. Initiatief-
nemer en inwoner van Aalsmeer 
Hans Poortvliet: “Het uitspreken van 
waardering zou natuurlijk veel va-
ker moeten gebeuren dan speciaal 
op deze ene dag! Helaas uiten we 
kritiek het hele jaar door meestal 
moeiteloos, maar hebben we nog-
al eens moeite met het tonen van 
waardering voor de dingen die wél 
goed gaan. Als we ze al zien! Want 
daar begint het natuurlijk mee. Zie 
de Nationale Complimentendag dan 
ook maar als een geheugensteun-
tje om daar eens wat vaker bij stil 
te staan en mensen jouw waarde-
ring te tonen.”
 
Extra aandacht vrijwilligers
Het cement van de samenleving 
worden ze genoemd: de 5,5 mil-
joen vrijwilligers in Nederland. Zon-

der deze vrijwilligers zouden ve-
le organisaties (denk bijvoorbeeld 
aan sportclubs, theater-gezelschap-
pen, milieugroeperingen, collectan-
ten etc.) gewoonweg niet meer kun-
nen bestaan. 

Zorgcentra in Aalsmeer
“Aangezien De Nationale Compli-
mentendag dit jaar op een zaterdag 
valt, de dag waarop de meeste vrij-
willigers actief zijn, lijkt het ons het 
uitgelezen moment om die dag de 
vele vrijwilligers eens extra te be-
danken voor hun inzet”, vervolgt 
Poortvliet. Zelf gaat de initiatiefne-
mer 1 maart ook op stap. Er zullen 
vele complimentjes klinken in de 
beide zorgcentra in Aalsmeer.Poort-
vliet verzoekt iedere Nederlander 
om op 1 maart ook aan minimaal 
drie mensen in zijn/haar omgeving 
een oprecht en welgemeend com-
pliment te geven. “Zo creëren we 
met elkaar de meest positieve dag 
van het jaar!” Gratis en voor niets, 
want het uitspreken van een mooi 
compliment kost niets, het effect er-
van is echter onbetaalbaar.  Voor in-
spiratie en ideeën verwijst hij naar 
de website van de Nationale Com-
plimentendag. Daar kan men on-
der andere de poster downloaden, 
een gepersonaliseerde ‘Nationale 
Complimentendag Award’ creëren 
of een compliment op de ‘Nationa-
le Complimentensite’ plaatsen. Voor 
meer informatie over dit initiatief 
kan gekeken worden op www.nati-
onalecomplimentendag.nl. Contact 
opnemen kan via 06-50206297 of 
info@nationalecomplimentendag.nl.

Verkoop sjaals, tafellakens en sokken

Unieke cadeaus Rode Kruis
Aalsmeer - Morgen, vrijdag 28 fe-
bruari, biedt het Rode Kruis weer 
unieke handgemaakte artikelen aan. 
De stand staat dit keer bij de Hoog-
vliet vestiging aan de Aalsmeer-
derweg. Er worden mooie, unieke 
sjaals, tafellakens en sokken aange-
boden. Wilt u eens iets echt aparts 
geven aan uw familie, vrienden of 
kennissen? Kom dan zeker kijken. 

Er is veel keus en voor elk wat wils! 
De verkoopopbrengst zal, net als 
voorgaande keren, weer besteed 
worden aan de aanschaf van nieuw 
handwerkmateriaal, zodat deze acti-
viteit van het Rode Kruis voortgezet 
kan worden. De verkoop begint om 
9.00 uur en zal duren tot 17.00 uur. 
Dus gelegenheid genoeg om met 
iets moois naar huis te gaan.

Spitfiredag en boeken- en 
modellenverkoop in Crash
Aalsmeerderbrug – Het Crash 
Luchtoorlog- en Verzetsmuseum or-
ganiseert zaterdag 1 maart de jaar-
lijkse Spitfiredag met dit keer om 
13.30 uur een lezing over de Spitfire 
door Hans Walrecht en tweedehands 
boeken- en modellenverkoop. Het 
CRASH Museum’40-’45, dat geves-
tigd is in het Fort bij Aalsmeer aan 
de Aalsmeerderdijk 460, is geopend 
op zaterdag van 11.00 tot 16.00 uur. 
De Supermarine Spitfire 3W-S in de 
collectie van het CRASH Museum 
’40-’45, is al vele jaren een publieks-
lieveling en met name bij kinde-
ren heel populair. Deze reconstruc-
tie van het beroemde Engelse jacht-
vliegtuig, dat zo’n grote rol heeft ge-
speeld in de bevrijding, maakt die 
roemrijke geschiedenis zichtbaar. 

De verkoop van tweedehands boe-
ken en modellen op de eerste zater-
dag van de maand maart, is inmid-
dels een traditie. De opbrengst van 
de verkoop komt ten goede aan het 
werk van het museum. Er zijn histo-
rische boeken, maar ook spannende 
oorlogsromans te koop voor kleine 
prijsjes. Een boekenantiquair toont 
op deze dag zijn aanbod van unie-
ke boeken over luchtvaart. De mo-
dellen die te koop worden aangebo-
den zijn onder meer bouwkits, ge-
bouwde modellen en kant en klare 
modellen. 
Voor meer informatie over de collec-
tie van het museum en het werk van 
de Stichting CRASH ’40-’45 kan ge-
keken worden op de website www.
crash40-45.nl. 

Gratis reizen met oldtimer bussen
60-Jarige buslijn viert feest!
Aalsmeer - Buslijn 140 van Con-
nexxion bestaat zaterdag 1 maart 
precies 60 jaar. Om dat te vieren 
trakteert Connexxion iedereen op 
een (gratis) ritje met twee bussen 
uit de jaren zestig op een deel van 
de huidige route van lijn 140. Het 
gaat om het traject tussen Hoofd-
dorp NS en Haarlem CS. Deze ‘be-
jaarde’ bussen, die vroeger ook 
daadwerkelijk op deze lijn heb-
ben gereden, doen tussen 11.00 
en 15.00 uur alle haltes op het tra-
ject aan. Toen in 1954 de snelweg 
A2 werd geopend, had Maarse & 
Kroon een vergunning voor per-
sonenvervoer per bus om haar lijn 
Haarlem-Aalsmeer-Uithoorn via 
de nieuwe A2 door te trekken naar 
Utrecht. Deze buslijn Haarlem-
Utrecht is jarenlang de belang-
rijkste lijn van het bedrijf geweest. 
Dat bleef ook zo nadat Maarse & 
Kroon in 1974 met de NBM fu-

seerde tot ‘Centraal Nederland’. 
Daar werd de dienst uitgevoerd 
onder lijnnummer 140. Zaterdag 
zal wethouder Cees Loggen (Ver-
keer en Vervoer) van de gemeen-
te Haarlemmermeer rond 11.00 
uur bij de halte van lijn 140 op 
het Burgemeester Van Stamplein 
in Hoofddorp de aftrap verzor-
gen voor een feestelijke dag. Ook 
zal oud buschauffeur Piet Jon-
kers aanwezig zijn om vragen te 
beantwoorden en mooie anekdo-
tes te vertellen. Connexxion trak-
teert op wat lekkers en laat alle 
reizigers de hele dag op alle ritten 
van de normale dienstregeling van 
lijn 140 gratis reizen. U hoeft dus 
niet in- en uit te checken of een 
kaartje te kopen. De twee histori-
sche bussen worden ter beschik-
king gesteld door de Stichting Ve-
teraan Autobussen: www.sva-mu-
seumbussen.nl. 
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Portemonnee uit 
tas gestolen

Aalsmeer - Op maandag 24 fe-
bruari rond drie uur in de middag 
heeft een zakkenroller toegesla-
gen in de Zijdstraat. Een inwoon-
ster had tijdens het boodschap-
pen doen haar tas met portemon-
nee in de kar gezet. Op een on-
bewaakt moment heeft de dief 
weten toe te slaan. Om de porte-
monnee te kunnen stelen, is met 
een mes een snee van ongeveer 
dertig centimeter gemaakt. In de 
portemonnee zat onder andere 
de id-kaart van de eigenaresse.

Transportfiets 
gestolen

Aalsmeer - Op zondag 23 febru-
ari is tussen drie uur in de mid-
dag en zeven uur ‘s avonds een 
No-name transportfiets gesto-
len. De zwarte bakfiets was neer-
gezet bij de bushalte aan de Leg-
meerdijk, nabij Oosteinde. Het re-
gistratienummer van de bakfiets 
eindigt op 604.

Navigatie en 
airbags weg

Kudelstaart - In de nacht van 
woensdag 19 op donderdag 20 
februari is ingebroken in een 
tweetal auto’s in de Rastraat en in 
de Bakboordstraat. Van een Seat 
is het portierslot geforceerd en 
zijn de dieven er vandoor gegaan 
met de airbags, de radio en een 
zonnebril. Van een Audi A3 is de 
achterruit ingeslagen. Uit de auto 
zijn het navigatiesysteem, de ra-
dio-cd-speler en de tom tom hou-
der gestolen. Tussen vrijdag 21 en 
zondag 23 februari zijn vanaf een 
in de Schweitzerstraat geparkeer-
de Skoda de buitenspiegels weg-
genomen.

Achter stuur met 
rijontzegging

Aalsmeer - Op donderdag 20 fe-
bruari om negen uur in de avond 
heeft de politie op de Parklaan 
een automobilist ter controle tot 
stoppen gemaand. De 30 jarige 
man uit Amsterdam rook naar al-
cohol en gevraagd is te blazen. In 
het bureau stokte het ademana-
lyseapparaat bij 240 Ugl. Nade-
re controle wees uit dat de Am-
sterdammer achter het stuur zat 
terwijl hij een volledige rijontzeg-
ging heeft. In overleg met jus-
titie is een boete gegeven van 
1150 euro en 18 dagen gevange-
nisstraf. In mei moet de 30 jari-
ge zich verantwoorden bij de po-
litierechter.

Karrendieven 
betrapt

Aalsmeer - In de ochtend van 
zondag 23 februari hebben twee 
mannen geprobeerd een groot 
aantal karren te spelen bij een 
bloemenhandel aan de Hornweg. 
Om het terrein op te kunnen rij-
den, hadden de dieven de hef-
boom geforceerd. De twee wer-
den betrapt door de beheerder, 
die nog geprobeerd heeft het 
vluchtende duo tot stoppen te 
dwingen. De beheerder kon de-
tails van de auto doorgeven aan 
de politie, onder andere een op-
schrift van een verhuurbedrijf en 
een kapotte voorruit. De wagen 
is rond half twaalf in de ochtend 
leeg aangetroffen op de Meerlan-
derweg. De auto is in beslag ge-
nomen. 
Mogelijk kunnen de twee spoedig 
aangehouden worden. In de wa-
gen is een huurcontract aange-
troffen. Verder onderzoek wordt 
uitgevoerd door het wijkteam re-
cherche.

Zwaar ongeval ter hoogte 
van AH op Praamplein
Aalsmeer - Op vrijdag 21 febru-
ari om half twaalf in de ochtend 
heeft een heftig ongeval met letsel 
plaatsgevonden op het Praamplein. 
Een 91 jarige inwoner met rollator 
is door een vrachtwagen overreden. 
Op het moment dat de man de truck 
passeerde, gaf de 53 jarige chauf-
feur uit Dalfsen gas om weg te gaan 
rijden. De 91 jarige belandde onder 

de vrachtwagen. Omstanders zijn 
heftig gaan zwaaien om de chauf-
feur te laten stoppen. De 91 jari-
ge is zwaar gewond per ambulan-
ce vervoerd naar het VU ziekenhuis. 
De inwoner ligt nog op de intensive 
care, maar zijn toestand is inmid-
dels stabiel. Het onderzoek naar de 
exacte toedracht wordt geleid door 
de verkeersdienst. 

“Weg met die lelijke borden”

Stokkeland reclame-eiland?
Aalsmeer - In het wijkoverleg Dorp 
afgelopen maandag 24 februari 
werd de afschuw uitgesproken over 
de nieuwste ontwikkelingen op het 
puntje van het Stokkeland. Het ge-
deelte aan het water staat al een 
groot aantal jaren te koop. Om de be-
langstelling van geïnteresseerden te 
wekken, heeft de ontwikkelaar een 
bord geplaatst met ‘droomeiland te 
koop’. Het bord lijkt echter, net als het 
onkruid, steeds groter te groeien. En 
tot ieders verbazing heeft het bord 
onlangs drie broertjes of zusjes er 
bij gekregen. “Lelijk”, vonden de aan-
wezigen. En: “Mag dit wel?” Het ver-
waarloosde deel van het Stokkeland 
is sowieso een doorn in het oog bij 
velen. Het gedeelte bij het gemeente-
huis heeft juist een mooie parkachti-
ge uitstraling uit aanlegsteigers, kleu-
rige beelden, bankjes, een wandel-
pad en sfeervol huis en het keramie-
katelier dat momenteel gerenoveerd 
wordt naar origineel ontwerp. En er 
komt nog meer bij. Binnenkort wordt 
op het grasgedeelte een zogenaamde 
natte speelplaats voor de jeugd gere-
aliseerd. Maar, wat te doen met het 
lijkt onverkoopbare deel? 

Het park vergroten met als aanteke-
ning dat de gemeente niet zo ‘vet’ 
bij kas zit of bijvoorbeeld het idee 
van AB omarmen: Een sprekend ge-
bouw neerzetten met een openbare 
functie? In dit geval zou een bestem-
mingswijziging moeten plaatsvinden, 
want vooralsnog is hier bouwen niet 
mogelijk. De aanwezigen bij het wijk-
overleg waren het in ieder geval over 
één ding eens: Het Stokkeland mag 

geen reclame-eiland worden Weg 
met die lelijke borden! 

Markt op Praamplein
Er is nog meer nieuws uit het Cen-
trum. De herinrichting van de Stati-
onsweg en het laatste of eerste ge-
deelte van de Van Cleeffkade is opge-
schoven, er gaan voorzieningen voor 
fietsers in de Zijdstraat gerealiseerd 
worden, de reconstructie van het Mo-
lenpad, de bobbels voor het zorgcen-
trum, gaat medio dit jaar plaatsvin-
den en de markt gaat (tijdelijk) ver-
plaatst worden. Er wordt binnenkort 
een aanvang gemaakt met het her-
bestraten van het Raadhuisplein. De 
markt op dinsdag krijgt voor deze pe-
riode een plekje op het Praamplein. 
Overigens niet op het hele plein, er 
blijft parkeergelegenheid beschik-
baar. De markt kan best een impuls 
gebruiken, dus wordt deze verhuizing 
mogelijk niet als tijdelijke marktloca-
tie gezien. Als het de kooplui en na-
tuurlijk de ondernemers in het Cen-
trum bevalt, zou zomaar het Praam-
plein de nieuwe plek voor de week-
markt kunnen worden. 

Bebording N201
Wat de bebording op de nieuwe 
N201 betreft, zijn de laatste noten 
nog niet gekraakt. Niet de provincie, 
maar buurgemeente Haarlemmer-
meer heeft liever niet de verwijzing 
naar het Centrum op het bord van de 
afslag naar Rijsenhout. De stickers 
nu zijn tijdelijk. De Haarlemmermeer 
heeft plannen met het industrieter-
rein in wording hier en extra verkeer 
wordt niet echt op prijs gesteld. Lie-

ver ziet de buurgemeente een bete-
re verwijzing gerealiseerd via de Fok-
kerweg, waardoor dus iets terug ge-
reden moet worden om op de N196 
te komen. ”Onbegrijpelijk”, was de re-
actie van Dirk Box van de winkeliers-
vereniging die bij dit overleg aanwe-
zig is geweest. “We praten vijftig jaar 
over een nieuwe weg en hoe lang 
nog over bebording?” Een lichtpunt-
je dan: De stichting Aalsmeer West-
einder Promotie heeft een verzoek in-
gediend bij het Rijk om langs de A4 
een bruin bord (zoals meer in Neder-
land met verwijzing naar recreatie en 
bijzondere gebieden) te plaatsen. Wie 
weet wordt groen licht gegeven en 
krijgt Aalsmeer als Westeinderdorp 
landelijke bekendheid. 

Blaasbalg in Ringvaart
Tot slot: Tijdens het volgende wijk-
overleg komt de riolering uitgebreider 
aan de orde. Er zit een luchtje aan… 
En zeker alvast een notitie waard: Op 
vrijdag 14 maart gaat een controle 
uitgevoerd worden op de balgstuw in 
de Ringvaart. 

Deze ligt ter hoogte van de Kanaal-
straat. In totaal zijn drie van deze 
‘dammen’ in de Ringvaart gelegd om 
bij eventuele doorbraak van de dijk 
overstromingen te kunnen beperken. 
De stuw ligt er nu veertig jaar. 
Tijd om deze ‘wand’ omhoog te laten 
komen en te laten controleren door 
duikers. 
Een prachtig staaltje techniek dat het 
daglicht gaat zien. Uniek, want de vol-
gende controle is vast ook weer zo’n 
veertig jaar later! De komende twee 
weken vinden voor deze controle ex-
tra baggerwerkzaamheden plaats.

Door Jacqueline Kristelijn

Bruggetje Lijnbaan te stijl!
Aalsmeer - Een nieuwe brug is ge-
realiseerd tussen het woongebied 
en de Lijnbaan voor langzaam ver-
keer. Voor auto’s is de ontsluiting 
gemaakt op de Oosteinderweg en 
fietsers en voetgangers kunnen nu 
de wijk verlaten via een ‘eigen’ rou-
te. Er is echter wel een probleem. De 
brug heeft een wel heel stijle op- en 
afrit. Bootjes kunnen er prima onder 
door varen, maar geen rekening is 
gehouden met de gebruikers. Bui-
ten dat flink kracht moet worden 
gezet om de hoge brug over te lo-
pen, sluit de brug niet goed aan op 

de stoepen. Deze zijn te hoog. Met 
name bij het aflopen of fietsen zou 
dit weleens een valpartij kunnen op-
leveren. Zeker voor de fietsers, die 
net met veel moeite hun rijwiel via 
het gootje naar de overkant hebben 
geholpen. 
Een mooie, maar geen functione-
le aanwinst. Tijdens het wijkover-
leg Dorp werd een vraag gesteld 
over de brug. Mooi, maar geen aan-
winst en slecht bruikbaar. Weet de 
gemeente dit wel? Tijd voor de be-
stuurders om zelf de ‘bruggentest’ 
te gaan doen!

Boomkwekerskerkhof heeft 
weer keurig hekwerk
Aalsmeer - Vorig jaar oktober is 
een van de monumentale kastan-
jebomen op het Boomkwekerskerk-
hof geveld door de storm. Het ’oud-
je’ dat vele jaren statig aan de rech-
terzijde stond, knakte en belandde 
op een deel van het hekwerk bij de 
ingang van de oude begraafplaats. 
Het heeft even geduurd, maar het 
hekwerk is weer in ere gesteld. 
Niets meer te zien van de bescha-
diging. Dit kan niet gezegd wor-
den van het gemis van de kastan-
je. Er prijkt een behoorlijk ’gat’ waar-

van het trouwens wel de bedoe-
ling is dat dit opgevuld gaat wor-
den. Verder is het Boomkwekers-
kerkhof overigens in volle bloei met 
krokusjes en lelietjes van dalen. De 
kastanje heeft een prachtige nieu-
we bestemming gekregen. Op het 
plein van de Jozefschool is deze va-
kantie hard gewerkt om een natuur-
lijk klimfestijn voor de leerlingen te 
creëren. Alvast een ‘doorkijkje’, het 
moet tot slot een verrassing blijven 
aanstaande maandag op de eerste 
schooldag na de vakantie…

Weer brand in leeg pand
Aalsmeer - Op zaterdag 22 februari 
rond negen uur in de avond is voor 
de derde maal in korte tijd brand 
gesticht in een leegstaand pand aan 
de Middenweg. 
De brandweer heeft het vuur, dat 
flink om zich heen sloeg, geblust. 

Er is een vermoeden dat de brand 
is aangestoken door een groep jon-
geren. Er loopt een onderzoek. De 
eigenaar van het pand is verzocht 
voor een betere afsluiting van alle 
deuren te zorgen.
Foto: Ronald van Doorn

Het stoepenplan: Kleurige 
klinkerroute naar school
Aalsmeer - Het stoepenplan om 
een kleurige en herkenbare school-
route voor kinderen te maken in het 
centrum, werd afgelopen maandag 
24 februari tijdens het wijkoverleg 
Dorp gepresenteerd. Janna van Zon 
kwam op het idee na een vraag van 
ouders uit de Ringvaartzijde en de 
wijk De Werven. Hun kinderen zit-
ten op Samen Een en een duidelijke 
weg naar school is er niet. Het idee 
om een route te maken met kleuri-
ge tegels op de stoep werd positief 
ontvangen en is inmiddels qua uit-
werking in een ver gevorderd sta-
dium. Keramiste Anneke Harting is 
met Janna van Zon naar Samen Een 
gegaan, ze hebben les gegeven aan 
alle leerlingen en er zijn heel veel te-
keningen gemaakt om de klinkers te 
kunnen verlevendigen. In eerste in-
stantie werd gedacht aan zo’n 1000 
kleurige klinkers, maar met onge-
veer 250 tegels kan een leuk lint 
van tekeningen ontstaan vanaf de 
Ringvaartzijde naar de Gedemp-
te Sloot. In deze straat naar de in-
gang van de school wordt geop-
perd om de ‘biggen’ en paaltjes op 
te fleuren met ontwerpen van kin-

deren. Tijdens het wijkoverleg Dorp 
afgelopen maandag 24 februari was 
de presentatie en de ontvangst was 
positief. “Het sociale aspect is het 
belangrijkste. De financiën en het 
technische aspect spelen nu geen 
rol”, aldus Frans Huijbregst van het 
wijkoverleg. Over de technische uit-
voering is overigens wel al nage-
dacht. Het wordt een simpele en 
daardoor niet kostbare oplossing. In 
de route worden om de twee stap-
pen klinkers uitgeboord en vervan-
gen door kleurige exemplaren. En 
misschien draagt het stoepenplan 
wel bij dat minder kinderen per auto 
naar school worden gebracht, want 
net als bij vele scholen is het in de 
ochtend en in de middag een drukte 
van belang wat auto’s betreft rond 
Samen Een in het Centrum. Het ligt 
in de planning dat na de zomerva-
kantie de kleurige schoolroute be-
wandeld kan worden. En wie weet 
krijgt het stoepenplan een vervolg 
richting de bibliotheek, zoals geop-
perd werd door een enthousiaste 
aanwezige, en verder door het dorp!

Door Jacqueline Kristelijn

Gezocht!
Aalsmeer - Op 31 augustus 
2013 heeft een eenzijdig ongeval 
plaatsgevonden met een brom-
fiets. Bromfietser (v) reed op het 
(brom)fietspad dat parallel loopt 
aan de Spoorlaan en naderde de 
Linnaeuslaan. Op het brugdek 
is bromfietser ten val gekomen. 
Door omstanders en een EHBOer 
is het slachtoffer goed opgevan-
gen. Graag wil het slachtoffer nu 
in contact komen met de EHBOer, 
tel. 0297-363840.

Dijkverzwaring bij Poel!
Aalsmeer - Vorig jaar november 
alarmeerde een inwoner over de 
slechte staat van het dijkgedeel-
te bij de Westeinderplassen tussen 
de Zwarteweg en de Mensinglaan. 
Er zaten op diverse plaatsen flinke 
gaten in de stenen damwand. Eind 
vorige week zijn de voorbereidingen 
getroffen om aan te kunnen vangen 
met de werkzaamheden. En sinds 
afgelopen maandag 24 februari is 
gestart met de verzwaring van de 
dijk. In de gaten zijn zand en stenen 
gestort. Het geheel wordt voltooid 
met de bekende vierkante klinkers. 
Van de zomer kan weer heerlijk en 
veilig gerecreëerd worden langs de 
Poel. Gelukkig, geen natte voeten in 
de lager liggende polder!
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Nieuwe leden welkom
Rondreisjury bij Filmclub
Aalsmeer - Maandagavond 3 
maart komen er drie man van de 
NH-63 rondreisjury op bezoek bij de 
Film- en Videoclub Aalsmeer. Deze 
avond wordt in samenwerking met 
de KLMCamera club georganiseerd. 
De F&VA heeft drie videofilms en de 
KLMCamera club heeft twee video-
films die ter beoordeling aan deze 
rondreisjury vertoont zullen worden. 
Deze videofilms zullen door de jury 
beoordeelt worden op onder andere 
verhaallijn, cameravoering, montage 
en geluid. Het belooft weer een leer-
zame avond te worden, want iedere 
videofilm zal uitgebreid door de jury 
besproken worden.

De F&VA is nog steeds opzoek naar 
nieuwe leden. Mensen die geïnte-
resseerd zijn in het filmen met een 
videocamera zijn van harte welkom 
op een van de komende clubavon-
den. Leden van de club delen graag 
hun deskundigheid over bijvoorbeel 
dhet toevoegen van muziek of een 
titel tijdens het monteren van vi-
deo-opnamen op een PC. De Club-
avonden van de F&VA worden om 
de veertien dagen gehouden op de 
maandagavond in gebouw ‘t Anker 
aan de Oosteinderweg 273a in Oost 
en beginnen om 20.00 uur. Informa-
tie over de F&VA via 023-5284564 of 
www.videoclubaalsmeer.nl

Snoeicursus op de Tuin
Aalsmeer - Op zaterdag 8 maart or-
ganiseert tuinbouwmuseum Histori-
sche Tuin Aalsmeer weer een snoei-
cursus voor belangstellenden. Me-
dewerkers en vrijwilligers laten de 
fijne kneepjes van het snoeien van 
bomen en heesters zien. Er zal spe-
ciale aandacht gegeven worden aan 
het snoeien van fruitbomen. Ook de 
snoei van rozen wordt de hele mid-
dag gedemonstreerd door diverse 
vrijwilligers. Het snoeien van hor-
tensia’s wordt eveneens uitgebreid 
behandeld. De Tuinchef geeft een 
korte theoretische uitleg over snoei-
en in het algemeen en laat daarna 
in de praktijk zien, hoe en wanneer 
men het beste heesters en bomen 
kan snoeien. De hele middag kun-
nen vragen gesteld worden over de 
specifieke snoei van planten in de 

tuin. Neem eventueel een foto of te-
kening mee van een probleemplant. 
De Tuin medewerkers proberen de 
deelnemers voldoende basiskennis 
mee te geven over de principes van 
het snoeien waarbij het belangrijk-
ste is, dat model van de plant ge-
handhaafd blijft. 

De demonstraties beginnen om 
13.30 uur. De kosten bedragen 7.50 
euro per persoon, inclusief koffie in 
de pauze en een stencil met alge-
mene snoeiregels. Wel graag voor-
af aanmelden, want het aantal deel-
nemers is beperkt. Dit kan via in-
fo@historischetuinaalsmeer.nl of 
telefonisch via 0297-322562. Voor 
informatie: www.historischetuin-
aalsmeer.nl. De Tuin is bereikbaar 
via het Praamplein in het Centrum.

Het slechtvalkenvrouwtje Sidonia. 
Foto: Jan Jongkind

Gevechten met vorig vrouwtje Sleggie

Slechtvalken Sidonia en 
Youngster hecht paar!
Aalsmeer - Jan Jongkind heeft 
slechtvalken gesport op de water-
toren. Hoe gaat het met het stel? 
Nieuws van Herman Scholten van 
de Slechtvalkengroep Aalsmeer: 
“De valk op de foto’s is het ‘nieuwe’ 
vrouwtje, Sidonia. Zij vormt inmid-
dels met Youngster een hecht paar. 
Het wachten is op het eerste ei, ver-
moedelijk rond half maart. Er vinden 
al ruim een maand geregeld parin-
gen plaats, waarvan er verschillende 
zijn vastgelegd door de webcam die 
op de plank staat gericht. Ook heb-
ben we al verschillende prooiover-
drachten vastgelegd. Ook dat hoort 
bij de balts en hofmakerij; het man-
netje vangt een prooi en brengt die 
dan naar het vrouwtje, doorgaans 
in de buurt van de nestplaats (en 
dus geregeld op de plank). Dit soort 
filmpjes zijn op de websit ook terug 
te kijken in het logboek.” De Slecht-
valkengroep is blij met de nieuwe 
aanvliegplank. “Het was een flin-
ke klus om die te plaatsen en onze 
dank gaat daarbij uit naar Ary van 
der Heiden, die de plank heeft ge-
maakt en heeft geholpen met het 
plaatsen. De nieuwe plank is gro-
ter en steviger dan de oude, zodat 
de jonge slechtvalken voortaan be-
ter hun vliegoefeningen kunnen 
doen en minder kans lopen voor-
tijdig van de plank te kukelen. Het 
belangrijkst is echter dat de nieuwe 
plank veiliger is en de slechtvalken 
minder kans lopen zich te verwon-
den. De oude plank had een veel fij-
ner rooster (kleinere gaatjes), waar 
de slechtvalken nogal een met hun 
klauwen (nagels) in bleven han-
gen. Vooral als dit bij het afzetten 
gebeurde (en de valk bleef haken, 
voorover sloeg en onder de plank 
hing) was de kans op beschadig-
de of zelfs gebroken poten levens-
groot aanwezig. Dit risico lopen we 
met het nieuwe rooster niet meer. 
De slechtvalken moesten er wel aan 

wennen. Youngster durfde zelfs een 
aantal dagen niet meer te landen en 
dus ook niet meer de nestkast in. In-
middels hebben ze zich eroverheen 
gezet en zitten ze waar als vanouds 
regelmatig vanaf de plank hun ter-
ritorium in de gaten te houden.” Tot 
slot nog ander nieuws: “Sleggie, het 
vorige vrouwtje, is een paar keer te-
rug geweest. Dit liep uit op enor-
me gevechten tussen de twee vrou-
wen (vreselijk om te zien, gaat wer-
kelijk op leven en dood). Tot dus-
ver was Sidonia in alle confronta-
ties de sterkste en zagen we na zo’n 
gevecht Sleggie lange tijd niet meer 
terug. We vrezen dan dat ze behoor-
lijk is beschadigd, of erger; het niet 
heeft overleeft. De laatste confron-
tatie was nog maar een paar weken 
geleden en sindsdien hebben we 
Sleggie niet meer gezien...”
Meer weten, filmpjes en foto’s kij-
ken? Alle recente gebeurtenissen 
worden op de homepage van www.
slechtvalkaalsmeer.nl gezet en op 
de site zijn live beelden van de web-
cam te zien.

Taizégebed in 
Karmel kapel
Aalsmeer - De broeders van Tai-
zé met hun vieringen zijn een be-
grip. Eenvoudige liederen en veel 

Weer Baan7 
jongerendienst 
Aalsmeer - Zondag 2 maart is er 
weer een Baan7 jongerendienst in de 
Levend Evangelie Gemeente. Het is 
een eigentijdse dienst speciaal voor 
jongelui tussen 13 en 20 jaar. Vanaf 
19.00 uur welkom aan de Kruisweg 
55 in Aalsmeerderbrug. Tijdens de 
avond zal de Baan7 band weer voor 
te gekke muziek zorgen. Spreekster 
is Arleen Westerhof. Zij is samen met 

haar man voorganger van de God’s 
Embassy gemeente in Amsterdam. Zij 
heeft het verlangen dat er een gezon-
de vorm van profetische bediening in 
de kerken zal ontstaan en geeft hier-
over ook onderwijs. Baan7 is altijd el-
ke eerste zondag van de maand. Of je 
nu vaker in de kerk komt of helemaal 
nooit, dat maakt niet uit. De avon-
den worden door honderden jonge-
ren bezocht die samen God willen 
aanbidden. Saai is het zeker niet. De 
preek is eigentijds en er is altijd spet-
terende muziek. Meer weten? Kijk 
dan op www.baan7.nl. 

Sjeiks te gast bij RKDES
Kudelstaart - Afgelopen weekend 
was er hoog bezoek bij amateurclub 
RKDES. Twee sjeiks, die hun geld 
verdiend hebben met het verkopen 
van olie, kwamen op bezoek om te 
inventariseren waar hun geld heen 
zal gaan. De twee oliesjeiks willen 
wat terug doen voor de Aalsmeerse 
samenleving. Sjeik G. Rappie: “We 
willen Aalsmeer en de heer Kuipers 
in het bijzonder bedanken voor het 
leveren van hun goede diensten van 
de afgelopen jaren. Al jaren verzor-
gen ze de bloemen in ons paleis en 
het is tijd dat ze hiervoor beloond 
worden.” Het schijnt dat de sjeiks 
flink willen investeren in de facilitei-
ten van de club, met de bouw van 

een nieuw stadion, een nieuw trai-
ningscomplex en nieuwe teamkle-
ding. Het ligt in de lijn der verwach-
ting dat de deal aankomende zon-
dag beklonken wordt in Kudelstaart.

Kunstenares, radioredacteur en 
rockchick op Radio Aalsmeer
Aalsmeer - Ook in de komende 
week is er weer veel interessants 
te beluisteren tijdens de uitzendin-
gen van Radio Aalsmeer. Komende 
zaterdag wordt u weer op weg ge-
holpen bij het bepalen van uw stem 
voor de komende gemeenteraads-
verkiezingen. Vijf Aalsmeerse po-
litieke partijen zullen weer acte de 
présence geven in het vijfde van ze-
ven debatten die in het teken staan 
van de komende gemeenteraadsver-
kiezingen. Bezoekers zijn zaterdag 1 
maart ook van harte welkom. Van 
14.00 tot 16.00 uur zullen de onder-
werpen van discussie zijn: Duurza-
me leefomgeving/wonen en Ruim-
telijke ordening. Aan het einde van 
de zaterdagmiddag zal in ‘Met Peter 
in de Ether’ zangeres Marlies Schui-
temaker (bekend van Idols) geïn-

terviewd worden over haar nieuwe 
CD. Op maandag 3 maart zijn er ook 
weer twee interessante Aalsmeer-
ders te gast bij de lokale omroep van 
Aalsmeer. In ‘Door de Mangel’ is En-
gelien van den Weijden de 26e gast 
die geportretteerd wordt. In het pro-
gramma ‘De Top 10 van’ mag Esther 
van Bers (redacteur bij Radio 538 en 
met Edwin Evers mee naar Sotsji ge-
weest) haar tien favoriete nummers 
ten gehore brengen. Gedurende al-
le uitzendingen kunnen luisteraars 
kunnen live vragen stellen aan de 
gasten via telefoonnummer 0297-
325858, via studio@radioaalsmeer.
nl. Radio Aalsmeer is te beluisteren 
op 105.9 FM en de kabel op 99.0 FM. 
Het bezoekadres van de studio is: 
Van Cleefkade 15 in de Crown Busi-
ness Studio’s.

Klucht Harrie en 
Twee Meesters
Aalsmeer - Vanavond, donderdag 
27 februari, kan in het Crown Thea-
ter genoten worden van de doldwa-
ze klucht van Jon van Eerd ‘Harrie en 
Twee Meesters’. De voorstelling is ge-
schikt voor alle leeftijden. Een luch-
tig stuk voor gegarandeerd een onge-
dwongen avondje lachen. Er zijn nog 
kaarten voor deze komische theater-
voorstelling, die aanvangt om 20.00 
uur. Misschien nog voor de Sprintprijs 
van 24,50 euro, maar op is op. Ver-
der biedt Crown Theater samen met 
Restaurant Downtown Diner tevens 
twee zeer voordelige theaterarrange-
menten aan. Bezoek de website www.
crowntheateraalsmeer.nl voor actuele 
prijsinformatie en arrangementen.

Zondag 12.11 uur start grote optocht 

Carnaval in Poelgilderdam met 
kinderdisco en Prinsenbal
Kudelstaart - Van 27 februari tot 
en met 5 maart is het weer carna-
val in Kudelstaart. Dit jaar dompelt 
Poelgilderdam zich in de feestvreug-
de onder het thema ‘Carnaval Anno 
2033’. Voor het eerst gaat Prins Edu-
ard den Eerste de geordende chaos 
leiden en samen met zijn Raad van 
Elf heeft hij de nodige voorbereidin-
gen getroffen voor een carnavals-
week voor jong en oud. Net als vorig 
jaar gaat de carnavalsweek van start 
met de loting voor de optocht. Van-
avond, donderdag 27 februari 20.00 
uur moet minstens één afgevaardig-
de van elke deelnemende kar aan-
wezig zijn in het Dorpshuis om via 
een loting de volgorde van de stoet 
te bepalen. Niemand aanwezig be-
tekend niet meerijden! De grote op-
tocht gaat zondag 2 maart om 12.11 
uur van start bij het dorpshuis.     Voor 
de kinderen is er ook genoeg te be-
leven. Op vrijdag 28 februari vanaf 
19.11 uur kunnen de voetjes van de 
vloer tijdens het jeugdcarnaval. Toe-
gang is 1 euro en natuurlijk ligt er 
een prijs klaar voor de mooist ver-
klede persoon. Ook zaterdagmiddag 
1 maart staat in het teken van de 
jeugd. Allereerst is het tijd voor de 
kinderoptocht. Om 13.01 uur kan al-
le jeugd zich verzamelen op de par-
keerplaats achter De Dorpstaveerne. 
Vanaf daar gaat de stoet met versier-
de wagens en fietsen woonwijk De 
Rietlanden, waar omstreeks 13.41 
ballonnen worden opgelaten van-
af het schoolplein. Daarna gaat de 
stoet verder om uiteindelijk te ein-
digen bij De Dorpstaveerne, waar 
de prijsuitreiking voor de mooi-
ste kar plaatsvindt en het nog tot 
16.41 uur feest is. Deelname en toe-

gang is gratis, opgeven is niet nodig. 
Het Prinsenbal op zaterdagavond 1 
maart belooft weer een enorm feest 
te worden met de meest fantas-
tisch aangeklede bezoekers. Voor 
zowel Burgemeester Vonk als Prins 
Eduard den Eerste is dit de eerste 
sleuteloverdracht, waarmee Prins 
Eduard een week lang zijn scep-
ter mag zwaaien over Poelgilder-
dam. Het Prinsenbal begint om 20.11 
uur en eindigt om 01.41 uur. Kaarten 
zijn verkrijgbaar bij Gall & Gall Ku-
delstaart en kosten 15 euro per stuk. 
Toegang vanaf 16 jaar. Maandag 3 
maart gaat de Raad van Elf gewa-
pend met fruitmandjes op bezoek bij 
de ouderen en zieken in Kudelstaart. 
‘s Avonds is het opnieuw feest in De 
Dorpstaveerne. Om 20.11 uur opent 
Prins Eduard Den Eerste de Blaauwe 
Maandag. Een soort afterparty voor 
de echte carnavalsvierders. Carna-
valskleding is deze avond niet ver-
plicht, maar verhoogt natuurlijk wel 
de feestvreugde! De toegang op 
deze avond is gratis. Op dinsdag 4 
maart gaan De Pretpeurders aller-
eerst op bezoek bij Het Klooster-
hof. Daarna wordt het carnaval in De 
Dorpstaveerne in stijl afgesloten met 
het Seniorenbal. Hiervoor wordt de 
jeugd van vroeger uitgenodigd in de 
Dorpstaveerne om er weer een ge-
zellige middag van te maken. Aan-
vang is om 14.11 uur en de middag 
eindigt om 17.11 uur. Ook op deze 
dag is de toegang gratis. Voor die-
genen die het carnaval op een tra-
ditionele wijze willen afsluiten is 
er op woensdagavond 5 maart om 
18.51 uur een kerkdienst in de R.K. 
Kerk Sint Jan Geboorte. Verdere in-
fo: www.pretpeurders.nl.

‘De Verleiders’ terug met ‘De val 
van een super-man’

TheatertipTheatertipTheatertipTheatertipTheatertipTheatertipTheatertipTheatertipTheatertipTheatertipTheatertipTheatertip!!!

Aalsmeer - Na het overdonderen-
de succes van De casanova’s van 
de vastgoedfraude, komen dezelf-
de makers met De val van een su-
per-man, een spannende kome-
die over de boekhoudfraude bij het 
Ahold Concern. Over falend leider-
schap, falend toezicht en zelfs zon-
nekoning-gedrag aan de top van het 
Nederlandse bedrijfsleven. Inclu-
sief de beslommeringen binnen de 
familie Heijn zelf (zoals de ontvoe-
ring van Gerrit Jan en het Oibibio-
debacle van Ronald Jan). De formu-
le van ‘De Verleiders’ is bekend: het 
publiek blijft niet buiten schot. Met 
veel genoegen nagelen wij bestuur-
ders met hun bonus-mentaliteit aan 
de schandpaal, maar de acteurs da-
gen jóu ook uit, want wil jij ook niet 
meer voor minder? De val van een 
super-man gaat terug naar de finan-
ciële jubelstemming rond het jaar 
2000, de kiem van onze huidige cri-
sis. Ahold wordt voor de allereer-
ste keer geleid door een niet-Heijn. 
Cees van der Hoeven tovert het con-
cern om tot één van de grootste re-
tail multinationals ter wereld. Maar 
het succes blijkt een illusie en de 
grootste boekhoudfraude ooit komt 
uit. Binnen één dag keldert het aan-
deel Ahold met zestig procent en 
verdampt er acht miljard euro. Van 
der Hoeven heeft het meest soli-
de bedrijf van Nederland aan de 
rand van de afgrond gebracht en 
alle kopstukken van de familie ko-
men samen voor beraad op Pudles-
tone Court, het Britse landgoed van 

de oude Heijn. De val van een su-
per-man is een zinderende voorstel-
ling met een fantastische apotheose. 
Een regelrechte AH-erlebnis! Dit bij-
zondere toneelstuk wordt gespeeld 
door Han Römer, Gerorge van Houts, 
Jules Croiset, Victor Löw, Rosa Reu-
ten, Joke Tjalsma, Julia Akkermans 
en Walter Crommelin. De regie is 
in handen van Tom de Ket. Om de-
ze theatervoorstelling bij te wo-
nen op dinsdag 11 maart aanstaan-
de om 20:00 uur, kunt u kaarten re-
serveren voor 29,00 euro en voor de 
sprintprijs van 24,50 euro zolang de 
voorraad strekt. Bezoek de website 
voor actuele prijsinformatie en ar-
rangementen: www.crowntheate-
raalsmeer.nl of bel 0900-1353. He-
laas is de voorstelling van Ivo Niehe, 
gepland op 28 maart. Mensen die al 
kaartjes hadden aangeschaft krijgen 
vanzelf bericht via SEE-tickets. 

Spaaractie
Vanaf 1 maart kan er gespaard wor-
den voor een korting van maar liefst 
vijftig procent op entreekaartjes voor 
theatervoorstellingen in Crown The-
ater. Diverse winkeliers aan het Pol-
dermeesterplein doen mee aan deze 
unieke en ludieke actie. In de win-
kels zullen de spaarboekjes klaar-
liggen met daarop de actievoor-
waarden en hoe, hoeveel en waar 
de spaarzegels bemachtigd kunnen 
worden. Dat is leuk boodschappen 
doen!

Door Miranda Gommans

stilte zijn een rode draad in hun ge-
bed. Karmel Aalsmeer aan de Zwar-
teweg 36 heeft een kleine kapel in 
huis. Zij stelt deze kapel open om 
met elkaar een meditatieve viering 
te houden op vrijdagavond 28 fe-
bruari om 20.30 uur. Daarna is er 
gelegenheid elkaar te ontmoeten.

Aapjes kijken en grote veiling bij 
Postzegelvereniging Aalsmeer
Aalsmeer - Maandagavond 3 
maart houdt Postzegelvereniging 
Aalsmeer haar maandelijkse bij-
eenkomst in Het Parochiehuis in de 
Gerberastraat 6. De avond staat in 
het teken van de grote veiling. Voor 
deze veiling, waar geen opgeld (de 
5% veilingkosten voor de koper dus) 
geheven zal worden, zijn ook de le-
den van zusterclub Uithoorn uit-
genodigd. Maar, verzamelaars uit 
Aalsmeer zijn natuurlijk ook van 
harte welkom. Voorafgaand aan de 
veiling zullen enkele leden iets ver-
tellen over hun aankoop van het 
jaar. Geven zij hun miskoop prijs of 
juist datgene waar zij al jaren naar 
op zoek zijn? Komt, en u hoort het. 
De avond begint om 20.00 uur, de 

zaal is al vanaf 19.15 uur open om 
de kavels te bekijken welke geveild 
gaan worden. Op de website zijn ve-
le afbeeldingen te zien van de te vei-
len kavels. Op de verenigingstafel 
zijn zeker negentig stuks 5 centen 
stokboeken aanwezig waarin ook 
lekker gesnuffeld mag worden. 
Ook is er een minipostzegelverza-
meling te bezichtigen van Cor van 
Meurs over ‘Apen’. Verder zijn Joop 
Teunen (materiaal en buitenland) en 
William Bosdam (nieuwtjes Neder-
land) aanwezig om hun waren aan 
de man/vrouw te brengen. Er is ui-
teraard koffie en een drankje ver-
krijgbaar. Kijk voor informatie en 
meer op www.postzegelverenigin-
gaalsmeer.nl.

Reis naar twee continenten 
met Carolijn Visser in bieb
Aalsmeer - Nederlands bekendste 
reisboekenschrijfster Carolijn Vis-
ser komt op vrijdag 7 maart naar 
De Oude Veiling in de Marktstraat 
voor een lezing over twee conti-
nenten. Dankzij de samenwerking 
tussen de Bibliotheek Amstelland, 
Boekhuis Aalsmeer en stichting 
KCA is deze avond tot stand geko-
men. Carolijn Visser neemt de be-
zoekers allereerst mee naar China. 
Hier is zij vaak geweest en heeft er 
menig boek over geschreven. Boe-
ken die het verhaal vertellen van de 
moeizame, maar immense verande-
ring van een communistisch China 
naar een liberaler China. Daarna op 
naar Zuid Amerika. Om precies te 
zijn naar het land van Maxima. Ca-
rolijn Visser verhaalt in Argentijnse 
avonden, een op werkelijkheid ge-
baseerde familiegeschiedenis, over 
een gezin op drift. Het boek is te-
vens een ode aan generaties Ne-
derlanders die een nieuw bestaan 
opbouwde in een onbekende we-
reld. Argentijnse avonden werd in 
2013 bekroond met de Bob den Uyl 

prijs voor het beste Nederlandstali-
ge journalistieke reisboek van 2012. 
De lezing op 7 maart is van 19.45 tot 
21.30 uur en kaarten zijn te verkrij-
gen bij Boekhuis Aalsmeer en in de 
bibliotheek of online te bestellen via 
www.debibliotheekamstelland.nl
Foto: Carolijn Visser

Filmavond bij 
Zin-Inn
Aalsmeer - De Zin-Inn van de 
doopsgezinde gemeente Aalsmeer 
heeft op woensdag 5 maart haar 
eerste filmavond van het seizoen. 
De Zin-Inn wil graag films met in-
houd, ook wel filmhuis films ge-
noemd en mogelijkheid tot discus-
sie achteraf bieden. In verband met 
de vertoningslicentie mag in dit be-
richt geen titel van of informatie 
over de inhoud van de film gege-
ven worden. Voor informatie hier-
over kan een mail gestuurd worden 
naar filminn@dgaalsmeer.nl. De en-
tree is 5 euro inclusief koffie of thee, 
de zaal is open vanaf 19.30 uur, aan-
vang film om 20.00 uur. 
Adres: Zijdstraat 55.

Inloop Binding heel gezellig
Aalsmeer - Tijdens de inloop bij 
de Binding in Aalsmeer-Oost en in 
Kudelstaart is het altijd gezellig. De 
kinderen kunnen vrijblijvend bin-
nen komen. Er staat altijd wat lek-
kers klaar en natuurlijk ook wat te 
drinken. Vaak worden tijdens de in-
loop activiteiten georganiseerd. Zo 
zijn rond Valentijnsdag spelletjes 
gespeeld die met Valentijn te ma-
ken hebben. Ook zijn buiten brood-
jes gebakken boven een grote vuur-
schaal, is er film gekeken met pop-
corn en (gratis) bingo gespeeld. 
In maart is er een techniekmiddag 
voor de jongens (sorry meiden) en 
spijkerbroektasjes maken voor de 
meiden. Opgeven hiervoor wordt 
wel gevraagd en dit kan bij inge@

debinding.nl. Voor meer informatie 
over de activiteiten tijdens de inloop 
kan een kijkje genomen worden op 
www.debinding.nl. De inlopen zijn 
over het algemeen gratis. Kom ook 
eens langs!





HAC
Achterstand sociale woningbouw inhalen

Aalsmeer - Heeft de burger uit 
Aalsmeer recht op een betaalbaar 
dak boven zijn hoofd? Dit onder-
werp is samen met de onderwer-
pen communicatie en de zorg 
voor HAC het allerhoogst belang. 
Feiten: De wachtrij is 17 jaar, in 
2013 werden 25 woningen toege-
wezen aan jongeren, er komt een 
polenhotel voor 640 polen, om de 
sociale woningvoorraad op 30% 
te brengen moeten er 500 wo-
ningen gebouwd worden en er is 
tot nu toe voornamelijk gebouwd 
voor de hoogste bieder. 

Projectontwikkelaar 
weg laten
HAC neemt Assen en Rotterdam 
als voorbeeld. Hier heeft de ge-
meente betaalbare woningen ge-
realiseerd door de commercië-
le tussenpersoon eruit te laten. 
Zij konden hierdoor bouwen te-
gen kostprijs met als resultaat be-
taalbare huren en verkoopprijzen. 
Door één format te gebruiken, 

geschikt voor jongeren, senioren 
en minder validen, kan er voorde-
liger gebouwd worden. 

Voorrangsregeling eigen 
burgers
Wethouder Rik Rolleman twitter-
de, naar aanleiding van een tweet 
van HAC, dat Aalsmeer beschikt 
over een voorrangsregeling. Daar 
waar alle voorrangsregelingen in 
de Stadsregio Amsterdam staan 
opgesomd, ontbreekt de gemeen-
te Aalsmeer. Amstelveen en Haar-
lemmermeer staan wel genoemd. 
HAC: Je staat als Aalsmeerder 
overal, ook in de eigen gemeen-
te, achter in de rij. 

Achterstand inhalen
Gezien de grote achterstand zou 
bij nieuwbouwprojecten de norm 
met betrekking tot de sociale wo-
ningen hoger moet zijn dan de 
30% en specifi eker door een per-
centage te nemen qua eengezins-
woningen.

AB
Alternatieve woonvormen mogelijk maken

CDA
Collectieve zelfbouw ondersteunen

PACT Aalsmeer
Voor iedereen energiezuinige woningen

Lijst 6
Actief zoeken naar alternatieven voor 

realisatie sociale huurwoningen

Aalsmeer - In Aalsmeer en Ku-
delstaart is er de afgelopen jaren 
een beperkt aantal woningen bij-
gekomen, die voor doorstroming 
in de sociale sector hebben ge-
zorgd. Helaas zijn er veel te wei-
nig goedkope eengezinswonin-
gen gebouwd en zijn ook plan-
nen voor alternatieve woonvor-
men niet van de grond gekomen. 
De portefeuille woningbouw kan 
dus wel wat AB daadkracht ge-
bruiken. 

Jongeren en starters hebben 
het zwaar om in Aalsmeer aan 
woonruimte te komen. Het aan-
bod is eenzijdig (appartemen-
ten) en nog steeds te duur. AB is 
van mening dat de gemeente al-
ternatieve woonvormen mogelijk 
moet maken en geld moet steken 
in aanpassing van woningen. De 
herontwikkeling van de locatie 
Roerdomplaan biedt kansen voor 
moderne seniorenhuisvesting. In 

het schoolgebouw in de Ophelia-
laan (De Hoeksteen) ziet AB kan-
sen voor jongerenhuisvesting. 

In alle gemeentelijke nieuw-
bouwplannen moet het aandeel 
goedkope eengezinswoningen 
en grondgebonden sociale (huur)
woningen omhoog. Daarnaast wil 
AB graag dat experimenten wor-
den gestart met nieuwe bouwwij-
zen, zoals ‘wild bouwen’ waarin 
mensen zelf hun woning kunnen 
ontwerpen en bouwen. Bebou-
wing van het Heegstrapark en 
invulling van de groengebieden 
bij het Hornmeerpark met wo-
ningbouw of bedrijfsfuncties ziet 
AB niet zitten. AB zet in op het 
snel realiseren van de 30% soci-
ale huurwoningen en goedkope 
koopwoningen. De woningbouw-
corporatie moet zich weer gaan 
richten op haar kerntaak: socia-
le huurwoningen bouwen en on-
derhouden.

Aalsmeer - Wonen in Aalsmeer 
en Kudelstaart is voor CDA ook 
met de tijd meegaan. ‘Zorgzaam 
voor alle generaties, jong en oud’ 
is één van de focuspunten van 
het CDA Aalsmeer/Kudelstaart. 

Woonvoorzieningen zijn daar 
een essentieel onderdeel van, 
zoals 
- ontwikkeling van wijkvoor-

zieningen moet gelijk opgaan 
met verandering van de sa-
menstelling van wijken;

- met ‘collectieve zelfbouw’ kan 
de gemeente particuliere initi-
atieven ondersteunen om ge-
zamenlijk woningen te bou-
wen. Met het project Mijns-
heerlijckheid heeft de ge-
meente bewezen, de woning-
markt (gedeeltelijk) in bewe-
ging te kunnen krijgen;

- woningen moeten levensloop-
bestendig worden gebouwd;

- er moet een speciale rege-
ling komen voor inwoners met 
inkomens tussen 34.000 en 

41.000 euro, die bij toewijzing 
van sociale woningen bui-
ten de boot valt. Scheefwonen 
moet worden ontmoedigd;

- van vrijkomende sociale huur-
woningen moet 50% beschik-
baar blijven voor Aalsmeer-
ders en 25% toekomen aan 
starters;

- de geslaagde initiatieven in 
Oosteinde en in Kudelstaart 
voor toekomstbestendige zorg 
in een normale woonomge-
ving verdienen navolging;

- huisvesting van arbeidsmi-
granten moet veilig worden 
georganiseerd;

- het CDA streeft naar realisa-
tie van het ‘Buurthuis van de 
Toekomst’, gezinsvriendelij-
ke woonomgevingen en eigen 
ontmoetingsplekken voor jon-
geren;

- het CDA wil meer (alternatie-
ve) jongerenwoningen, ook 
voor alleenstaanden, zowel 
huur als koop. 

Aalsmeer - Het huidige woning-
aanbod is niet goed afgestemd 
op de verschillende doelgroepen. 
Mede daardoor is er onvoldoen-
de doorstroming op de woning-
markt en vinden huishoudens met 
een laag inkomen, senioren, star-
ters, mensen die zorg nodig heb-
ben, arbeidsmigranten onvoldoen-
de passende woonruimte. Daarom 
wil PACT Aalsmeer voor jongeren 
alternatieve oplossingen, zoals wo-
ningdelen, cascowoningen, arken 
of containerwoningen (op het nog 
braakliggende perceel aan de rand 
van Nieuw Oosteinde). En veel 
meer sociale huurwoningen labe-
len voor jongeren. Voor ouderen 
wil PACT Aalsmeer meer geschik-
te woningen voor oudere inwoners 
met een beperking die niet meer 
terecht kunnen in een verzorgings-
huis; woningaanpassing stimule-
ren om de woning beter toegan-
kelijk en veiliger te maken om on-
gevallen te vermijden, bijvoorbeeld 
met een woningadviseur (ANBO), 
informatiemarkt of het laten ont-

wikkelen van een oppluspakket 
door (lokale) aannemers.

Voor starters en anderen met 
laag inkomen wil PACT
- Meer sociale huurwoningen; 

hiervoor het Woonfonds (2,4 
miljoen) inzetten;

- ‘Scheefbetalers’ een alterna-
tief bieden en starters aan de 
bak laten komen met: duurdere 
huurwoningen en goedkope-
re koopwoningen, bijvoorbeeld 
met erfpacht en kavels uitge-
ven voor zelf bouwen van een 
woning.

Voor iedereen
- Huurwoningen energiezuinig 

laten maken door woningcor-
poratie; maximaal pushen!

- Voorlichting aan huurders over 
zuinig omgaan met energie; 

-  Voorlichting aan woningeige-
naren over woningisolatie en 
zonnepanelen; 

- Duurzaamheidslening promo-
ten.

Aalsmeer - Dat huisvesting voor 
jongeren een probleem is, is geen 
nieuws. Toch is er de afgelopen 
jaren niets gedaan om dit op te 
lossen. Sterker: pas sinds enke-
le weken wordt dit probleem er-
kend in de gemeenteraad. Het 
gesprek komt nu eindelijk, lang-
zaamaan op gang in de Gemeen-
teraad. Wat Lijst 6 betreft zijn de 
uitkomsten van deze gesprekken 
te magertjes en niet doortastend 
genoeg: er moet actiever gezocht 
worden naar alternatieve en cre-
atieve oplossingen om meer so-
ciale huurwoningen te realiseren. 
De gemeente zou de verantwoor-
ding meer in eigen hand moeten 
nemen. De gemeente kan niet 
zelf gaan bouwen, maar wel stu-
ren waar behoefte aan is. Een be-
kend gegeven is dat veel socia-
le huurwoningen ondermaatse 
kwaliteiten hebben. De gemeente 

is eindverantwoordelijke en zou 
Eigen Haard hier op moeten wij-
zen. Lijst 6 denkt aan container-
woningen of het ombouwen van 
bestaande panden voor jonge-
ren. Het moet voor huurders mo-
gelijk zijn hun huis te kopen om 
scheefhuren te voorkomen. Daar 
moet de garantie tegenover staan 
dat de woningcorporatie voor elk 
verkocht huis, een andere sociale 
huurwoning realiseert. Zo draagt 
het kopen van het huurhuis bij 
aan een betere doorstroming 
binnen de sociale huurmarkt. Nu 
veel senioren niet meer terecht 
kunnen in verzorgingstehuizen, 
zullen er ook zo’n 40 woningen 
per jaar extra nodig zijn voor deze 
doelgroep. Lijst 6 wil zoeken naar 
mogelijkheden, in plaats van uit 
te gaan van de moeilijkheden. 
Namens Lijst 6, Nicolette Pecht, 
nummer 3 op de lijst.

VVD Aalsmeer
Meer beweging op woningmarkt brengen

Aalsmeer - De VVD streeft er-
naar dat mensen hun hele leven 
in Aalsmeer kunnen blijven wo-
nen door woningen te bouwen 
die passen bij elke levensfase. Het 
aanbod aan jongerenhuisvesting 
dient op de vraag te worden af-
gestemd en voor ouderen bete-
kent dit zorg in en nabij de wo-
ning. Voor een grote groep inwo-
ners is het echter moeilijk om in 
Aalsmeer een passende huur- of 
koopwoning te vinden, het huidi-
ge woningaanbod sluit niet aan 
op de vraag van alle doelgroepen. 
Er moet dus meer beweging op 
de woningmarkt komen door het 
bouwen in segmenten waar daad-
werkelijke tekorten zijn. Dit bete-
kent op korte termijn in de betaal-
bare segmenten woningen bou-
wen, die ook nog in deze tijd af-
zet vinden. Niet alleen koopwo-
ningen, maar ook sociale huurwo-
ningen in vooral de lage en mid-
den categorie. Bij deze ambitie 
voor de lange termijn moet echter 
wel in de gaten gehouden wor-

den dat toevoeging van duurde-
re koopwoningen noodzakelijk is. 
Door het bouwen voor doorstro-
ming worden namelijk drie tot vier 
huishoudens per nieuw gereali-
seerde woning bediend. 

De VVD Aalsmeer probeert 
dit te bereiken door
-  Het raadplegen en betrekken 

van de ouderen(bonden) bij 
de planvorming van senioren-
woningen;

- Ondersteuning van starters 
door middel van starterslenin-
gen;

- Het in overeenstemming 
brengen van het aanbod van 
jongerenhuisvesting met de 
vraag;

- Passende huisvesting voor ar-
beidsmigranten, waarbij over-
last moet worden voorkomen;

- Het stimuleren van de uitgifte 
van ‘vrije kavels’ ;

- Gesprekken en ‘sturing’ van 
woningbouwcorporaties en 
projectontwikkelaars.

Gemeenteraadsverkiezingen
 Woonbeleid: Ouderen en jongeren

Kieskompas: Verkiezingsmaatje!
Aalsmeer - Op dinsdag 18 febru-
ari is Kieskompas in de gemeente 
van start gegaan. Hier kunnen in-
woners hun mening toetsen voor-
afgaand aan de gemeenteraadsver-
kiezingen van woensdag 19 maart. 
De site www.kieskompas.nl biedt 
kiezers na dertig vragen hulp bij het 
kiezen. Er volgt geen stemadvies, 
wel wordt de eigen positie ten op-
zicht van de deelnemende politieke 
partijen verduidelijkt. Burgemees-
ter Jobke Vonk-Vedder opende het 
Aalsmeerse Kieskompas door afge-
lopen dinsdag zelf de dertig vragen 
te beantwoorden. “Een burgemees-
ter staat boven de partijen als voor-
zitter van de gemeenteraad. Mijn 
belang is het belang van Aalsmeer: 
ik roep zoveel mogelijk dorpsgeno-
ten op om hun stem te gebruiken. 
Laat weten wat u vindt. Van mijn 
ouders leerde ik: wie niet stemt, 
praat niet mee en staat aan de zij-
lijn.” In de dertig vragen wordt in-
woners gevraagd naar hun mening 

over sport, cultuur, natuur en mi-
lieu, bereikbaarheid enz. Steeds kan 
worden gekozen uit het rijtje: Hele-
maal mee eens, eens, neutraal, mee 
oneens en helemaal mee oneens. 
Kieskompas vergelijkt de ingevulde 
uitkomsten met de standpunten van 
vijf partijen (Lijst-Tas koos er voor 
niet mee te doen). In een kwadrant 
wordt daarna getoond waar de stem 
van de kiezer het dichtste bij en het 
verst vanaf staat. Naast Kieskompas 
bestaat ook Stemwijzer, die werd 
vier jaar geleden door 36 gemeen-
ten gebruikt. Kieskompas werd toen 
door 64 gemeenten ingeschakeld. 
Veel gemeenten investeerden in 
een kieshulp; de kosten liggen zo 
rond de 10.000 euro per stuk. Dit 
jaar zijn er 115 gemeenten die een, 
twee of zelfs drie (www.destemvan.
nl) stemhulpen aanbieden om in-
woners te helpen bij het uitbren-
gen van een stem voor de gemeen-
teraadsverkiezingen op woensdag 
19 maart. 
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Politiek Jongerencafé met 
Peter Maarse in N201
Aalsmeer - De komende gemeen-
teraadsverkiezingen krijgen ruime 
aandacht op Radio Aalsmeer. Ze-
ven weken lang elke week een de-
bat over vele onderwerpen die in 
Aalsmeer spelen. Maar hoe staat 
het met de jeugd? Komt deze be-
langrijke kiezersgroep wel voldoen-
de aan bod? Daarom komt de po-
litiek naar de jeugd toe en is er op 
woensdag 5 maart een politiek jon-
gerencafé in N201 welke live wordt 
uitgezonden via Radio Aalsmeer en 
geleid zal worden door Peter Maar-
se. 
Veel jongeren hebben het idee dat 
stemmen geen zin heeft. En als ze 
toch gaan stemmen, welke partij 
snapt de jeugd het best? Wat wil-
len de jongeren eigenlijk? Wat ver-
wachten ze van de politiek? Om een 
antwoord te krijgen op deze vra-
gen komt de politiek op woens-
dag 5 maart naar de jeugd toe. In 
een informele sfeer kunnen jonge-
ren hun vragen stellen aan verte-
genwoordigers van vrijwel alle poli-
tieke partijen die meedoen aan de 
komende gemeenteraadsverkiezin-
gen. Zo zullen AB, CDA, HAC, PACT 

Aalsmeer en de VVD vertegenwoor-
digd zijn. Alleen Lijst 6 (Jan Tas) 
moet helaas verstek laten gaan. Het 
Politiek Jongerencafé zal onder lei-
ding staan van Peter Maarse, oud-
medewerker van Radio Aalsmeer 
en tegenwoordig werkzaam bij RTV 
Noord Holland. Hij zal onder ande-
re onderwerpen aansnijden als jon-
gerenvoorzieningen, uitgaansmo-
gelijkheden voor jongeren onder 
de 18 jaar, jongerenwoningen, jon-
geren en problemen thuis, jonge-
renparticipatie (meepraten van de 
jeugd), enz. Alle Aalsmeerse en Ku-
delstaartse jongeren tussen de 15 
en 25 jaar zijn op 5 maart van har-
te welkom. Dit is je kans om je me-
ning kenbaar te maken aan de po-
litiek. De avond begint vanaf 19.30 
uur in N201 aan de Zwarteweg en 
wordt georganiseerd door Radio 
Aalsmeer in samenspraak met de 
jongerenwerkers van Aalsmeer. Al-
le bezoekers ontvangen een gra-
tis consumptie. De uitzending be-
gint om 20.00 uur en zal tot 22.00 
uur duren. Radio Aalsmeer is te be-
luisteren op 105.9 FM en de kabel 
op 99.0 FM. 

Politie zoekt getuigen
10.000 Hennepplanten in 
kelder Linnaeuslaan
Aalsmeer - De hennepplantage die 
maandag 17 februari is aangetrof-
fen in de Linnaeuslaan bleek rond de 
10.000 planten te bevatten. De poli-
tie is op zoek naar mensen die bij-
zonderheden hebben opgemerkt 
rondom de locatie van de plantage.
De kwekerij bevond zich onder een 
terrein aan de Linnaeuslaan, waar 
vroeger een kassencomplex stond. 
De afgelopen periode werd het ter-
rein gebruikt voor parkeerplekken 
voor Schiphol-reizigers. Achter hek-
ken met donker folie vonden agenten 
een ingang naar een kelder. Onder 
de grond stonden meerdere ruim-
tes met elkaar in verbinding. In totaal 
werden daar rond de 10.000 planten 
aangetroffen. Een 50-jarige man uit 
Aalsmeer en een 57-jarige man uit 
de gemeente Haarlemmermeer zitten 
vast in verband met de plantage. De 
recherche van de politie Amsterdam 

is een onderzoek gestart op het ter-
rein. Ook hebben agenten een buurt-
onderzoek verricht. In verband met 
het onderzoek wil de politie graag in 
contact komen met mensen die bij-
zondere activiteiten hebben opge-
merkt rondom het terrein waaron-
der de hennepplantage zich bevond. 
In de kelders stond eerder meer dan 
een meter water. Dit water is vermoe-
delijk weggepompt naar een sloot 
aan de Mendelstraat. Het kan zijn 
dat iemand hier iets van heeft gezien. 
Ook is het mogelijk dat iemand iets 
van de bouw van de plantage heeft 
gezien of opvallende voertuigen of 
personen op het terrein heeft opge-
merkt. Het terrein is weleens gebruikt 
als hangplek voor jongeren. Ook zij 
kunnen informatie hebben die van 
belang is voor het onderzoek. Getui-
gen kunnen contact opnemen met de 
politie via 0900-8844.

Maandag bijeenkomst in The Beach

Elisabeth Post en Pieter 
Litjens te gast bij VVD
Aalsmeer - De fractie van VVD 
Aalsmeer nodigt belangstellenden 
van harte uit voor een terugblik op 
de periode 2010–2014 en geeft een 
korte verantwoording. Hierna zullen 
de hoofdsprekers Elisabeth Post en 
Pieter Litjens terug- en vooruitblik-
ken op actuele onderwerpen die ook 
Aalsmeer betreffen. Elisabeth Post is 
sinds 2009 gedeputeerde van de pro-
vincie Noord-Holland voor Financiën 

en Wegen, Verkeer en Vervoer (inclu-
sief Zeehavens). Pieter Litjens is sinds 
2012 Tweede Kamerlid en heeft on-
der meer de portefeuilles Openbaar 
Bestuur Nationale ombudsman, I&M 
Ruimtelijke Ordening en Burgemees-
tersbenoemingen. De bijeenkomst 
van VVD Aalsmeer vindt plaats op 
maandag 10 maart in The Beach aan 
de Oosteinderweg 247a. Aanvang is 
20.00 uur, inloop vanaf 19.45 uur.
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AB
“Inzet: Eigen plek aan Alderstafel”

CDA
Compensatie van Schiphol, ook 
voor individueel gedupeerden

Lijst 6
Oppassen niet afvoerputje van 

de regio worden!
Aalsmeer - AB erkent het eco-
nomische belang van Schiphol. 
De overlast voor Aalsmeer en 
Kudelstaart staat echter niet in 
verhouding tot de overlast van 
de rest van de regio. AB vraagt 
voortdurend aandacht voor de 
verschillende problemen rond-
om Schiphol. Zo is het gelukt om 
voor de ‘gevarenzone’ de dakpan-
nen op kosten van Schiphol vast 
te laten leggen. AB vindt het on-
acceptabel dat Aalsmeer de pro-
blematiek rondom Schiphol niet 
zelf mag bespreken met Rijk en 
luchtvaartsector en zich gedwon-
gen moet laten vertegenwoordi-
gen door partijen met andere be-
langen. AB vindt dit tekenend 
voor de verdeel en heers aan-
pak van de Schipholproblemen. 
Ook ‘lijntjes’ naar Den Haag leve-
ren niks op. Wat heb je aan lan-
delijke lijntjes als ze in Den Haag 
nooit wat voor je doen? Schiphol 

en de luchtvaartsector worden 
door het Rijk altijd de hand bo-
ven het hoofd gehouden. De inzet 
van AB is dus een eigen plek aan 
de Alderstafel. Aalsmeer dient 
een eerlijke maar wel harde lijn 
in te zetten, desnoods via recht-
zaken. De groei van vliegverkeer 
over Aalsmeer moet stoppen. En 
Aalsmeer moet fi nancieel ruim-
hartig worden gecompenseerd 
voor de geluidshinder en het feit 
dat grote delen van ons grondge-
bied als gevolg van Schipholwet-
ten ‘op slot’ zijn gezet. AB denkt 
bijvoorbeeld aan leefbaarheids-
compensatie in de vorm van een 
bijdrage van miljoenen euro’s aan 
de herinrichting van het park en 
sportcomplex in de Hornmeer. 
Daarnaast zou AB graag zien dat 
het Schipholfonds weer breder 
toegankelijk wordt, dus bijvoor-
beeld ook voor culturele organi-
saties en niet alleen voor sport.

Aalsmeer - Het CDA Aalsmeer 
en Kudelstaart is zich zeer be-
wust van het nut en de noodzaak 
van Schiphol. Veel van onze in-
woners zijn voor hun bestaan di-
rect of indirect afhankelijk van 
deze economische motor in de 
‘achtertuin’ van onze gemeente. 
Maar door het verdelen van de 
overlast door het landen en het 
opstijgen van vliegtuigen wor-
den inwoners in Aalsmeer en Ku-
delstaart onevenredig zwaar ge-
troffen. De door het huidige col-
lege en de gemeenteraad inge-
zette actie om de pijn hiervan 
(veel) eerlijker te verdelen zal in 
de komende jaren met nog meer 
kracht worden voortgezet. Het 

CDA Aalsmeer en Kudelstaart 
wil: compensatie, zowel voor in-
dividueel gedupeerden als voor 
de Aalsmeerse en Kudelstaartse 
gemeenschap als geheel; vervan-
gende hinderbeperkende maat-
regelen; minder restricties voor 
de ruimtelijke ordening van-
uit het LIB (Luchthavenindeling-
besluit); direct aanzitten aan de 
onderhandeltafel en deelnemen 
aan de onderhandelingen; een zo 
snel mogelijke aanleg van de On-
gestoord Logistieke Verbinding 
tussen FloraHolland en Schiphol; 
dat de gemeente actief blijft par-
ticiperen in ‘Citymarketing’, waar-
bij de nabijheid van Schiphol een 
pluspunt is. 

Aalsmeer - Schiphol een goe-
de buur of (overlastige)vriend? 
“Voor een aantal mensen een 
goede buur. Mijn Oom zegt bij-
voorbeeld: Het vliegtuiggeluid 
klinkt mij als muziek in de oren. 
Het is een teken dat de econo-
mie draait. 

Voor een aantal mensen is het 
een overlastgevende vriend. 
Schiphol als werkgever, als ver-
strekker van schenkingen en als 
motor van de regionale econo-
mie. En er zijn mensen, die het 
niet pikken al die herrie en stank, 
vooral nu we een abnormale win-
ter hebben met veel Zuid Oos-
ten wind. Voor mij staat vast, dat 
Schiphol een gegeven is. En dat 
er alleen in de marge wat valt te 
matigen, zoals uitplaatsing vlieg-
tuigen naar Lelystad en Eindho-
ven. In de loop der jaren ben ik er 
wel achter gekomen dat: 

- Als Schiphol tegen de milieu 
grenzen dreigt aan te lopen, de 
milieu-grenzen worden opgerekt. 
In Aalsmeer is een beetje de hou-
ding: Wij kunnen er toch niets 
aan doen. Met deze houding van 
dragen in plaats van klagen, moet 
je natuurlijk wel oppassen dat je 
niet het afvoerputje wordt van de 
regio. Bijvoorbeeld dat Amstel-
veen en Uithoorn hun geluids-
hinder over de schutting gooien 
in de achtertuin van de Hornmeer 
en Kudelstaart. Om dat te voorko-
men is het zaak dat we in de op-
volger van de CROS/Alderstafel 
komen: de Omgevingsraad. 
En wel in de Onderhandelings-
plaats, maar dat zal echt niet 
meevallen om daar te komen. 
Moet er echt wel veel stampij 
worden gemaakt.”

Jan Tas. www.lijst6aalsmeer.nl

VVD Aalsmeer
“Aalsmeer moet werk maken van 

fi nanciële compensatie”
Aalsmeer - De luchthaven 
Schiphol is ook voor Aalsmeer 
en de gehele omgeving van groot 
economisch belang. 

Schiphol van haar zijde dient er 
alles aan te doen om de nadelige 
gevolgen en de overlast van haar 

functioneren voor Aalsmeer en 
omgeving tot een minimum be-
perkt worden. De VVD is van me-
ning dat de gemeente Aalsmeer 
aan de Alderstafel thuis hoort 
(waar zij nu niet direct aan zit) 
en meer werk zou moeten maken 
van de fi nanciële compensatie.

Gemeenteraadsverkiezingen

Schiphol? Een goede buur of (over)lastige vriend?

1
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3

PACT Aalsmeer
Beter informeren over baangebruik

Aalsmeer - Ons leefklimaat en 
woongenot leiden zwaar onder 
de directe nabijheid van luchtha-
ven Schiphol. Maar daar blijft het 
niet bij. Schiphol beperkt ons ook 
in het ruimtegebruik en belem-
mert daardoor onze economische 
groei. PACT Aalsmeer wil dat: 

De gemeente Aalsmeer een 
plaats krijgt aan de onderhande-
lingstafel van de nieuwe Omge-
vingsraad zodat de belangen van 
Aalsmeer zwaarder worden mee-
gewogen in voorgenomen beslui-
ten; Verder gezocht wordt naar 
hinderbeperkende maatregelen 
voor Aalsmeer en Kudelstaart én 
dat fi nanciële compensatie aan 
de orde is; er mag echter abso-
luut geen sprake zijn van afkoop 
van geluidshinder; Individueel 

gedupeerden fi nancieel gecom-
penseerd worden; er moet een 
oplossing komen voor inwoners 
en bedrijven die niet meer kun-
nen leven of werken met extreme 
overlast of beperkingen; De ge-
meente meer zeggenschap krijgt 
over het toevoegen van wonin-
gen, bedrijven of voorzieningen 
in de beperkingenzone; De twee-
de Kaagbaan er niet komt, om-
dat die voor het Bovenlanden ge-
bied langs de Uiterweg zal zor-
gen voor zeer storend grondge-
luid; Inwoners van Kudelstaart en 
Aalsmeer moeten door Schiphol 
beter en eerlijker geïnformeerd 
worden over het baangebruik en 
vliegroutes; veel overlast wordt 
als minder ervaren als je deze 
verwacht, zo blijkt uit onderzoek 
van de GGD.

4
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Estilo Hairfashion 5 jaar!
Aalsmeer - Op 28 februari 2009 
opende Estilo Hairfashion haar deu-
ren aan de Machineweg. En nu be-
staat de salon alweer 5 jaar met 
meer ervaring, nieuwe technieken en 
trends en met meer collega’s. Want 
ook bij Estilo heeft de tijd niet stil ge-
staan. Initiatiefnemers Bagdat Sert 
en Mariska de Vries zijn compagnons 
van Estilo Hairfashion en werken al 
vijftien jaar samen in het kappersvak. 
Deze samenwerking verliep zo goed 
dat ze graag iets voor zich zelf wil-
den gaan beginnen. De klanten had-
den ze in middels al verzameld. Het 
enige wat ze moesten doen was een 
nieuw stekje vinden en de bestaan-
de klantenkring daarheen zien te krij-
gen. Dit werd uiteindelijk de Machi-
neweg 35. Bagdat en Mariska heb-
ben Estilo Hairfashion samen opge-
start met wat hulp van staigaire’s. 
“De eerste twee jaar waren hard wer-
ken en we moesten elke week 6 da-
gen aan de bak. Na één jaar kwam 
Soumaya bij ons aan voor een snuf-
felstage. Dit beviel zo goed van bei-
de kanten dat Soumaya aanbleef als 
stagaire en nu de kappersopleiding 
volgt. Na twee jaar werd het echt tijd 
om personeel aan te nemen. In juni 
2011 was daar Robin Boers die ons 
team kwam versterken met haar no-
dige ervaring en creativiteit”, vertelt 
het tweetal. Van Estilo Hairfashion 
kan kwaliteit, aandacht en service 
verwacht worden. Om deze kwaliteit 
te kunnen blijven geven, bezoeken de 
kapsters met regelmaat kappershows 
en cursussen. Er wordt gewerkt met 
de beste produkten van L’Oreál. Es-
tilo staat ook garant voor persoonlij-
ke aandacht, de juiste kleur, - of mo-
deladvies bij de juiste persoon. Ook 
voor een gezelligheidspraatje kunnen 
de klanten bij de meiden terecht. Ie-
dereen is welkom en kan onder het 
genot van koffi e, thee of iets fris ge-
nieten van de behandelingen. Pony 

knippen of de nek eventjes uitsche-
ren wordt kosteloos gedaan. 

Kinderen en ouderen
Estilo Hairfashion heeft een speci-
aal hoekje gemaakt voor de kinde-
ren. Hier worden alle kindjes geknipt 
en kunnen ze tijdens het knippen ge-
nieten van een fi lmpje. Dit maakt het 
voor de meeste kinderen aangena-
mer en leuker om naar de kapper te 
gaan. En uiteraard krijgen de kinde-
ren ook een lekker glaasje limona-
de en natuurlijk wordt het S.V.O’tje 
(snoepje voor onderweg) niet verge-
ten. Estilo ziet elk kind als een uitda-
ging. De salon heeft niet alleen iets 
speciaals voor de kleintjes, maar ook 
voor de klanten die al op leeftijd zijn 
is er een leuke speciale dag. En dat is 
de maandag, Estilo is deze dag open 
van 11.00 tot 17.30 uur en alle men-
sen boven de 65+ worden met kor-
ting van 20% op de behandeling ge-
knipt. 

Korting dit weekend
Ter gelegenheid van het 5 jarig be-
staan wordt in het weekend van vrij-
dag 28 februari en zaterdag 1 maart 
een korting van 20% op alle behan-
delingen gegeven! Uiteraard worden 
de klanten deze dag tijdens u behan-
deling verrast met een lekker klein 
gebakje en een lekker kopje koffi e 
of thee. Wie gebruik wil maken van 
deze actie, wordt aangeraden voor-
al een afspraak te maken door te 
bellen naar 0297-321222. Spontaan 
langskomen kan ook altijd, dan kan 
de knipbeurt mogelijk tussendoor 
plaatsvinden of kan ter plekke een 
afspraak gemaakt worden voor later 
op de dag. Estilo Hairfashion is 6 da-
gen in de week open. Maandag van 
11.00 tot 17.30 uur, dinsdag, woens-
dag en donderdag van 8.30 tot 17.30 
uur, vrijdag van 8.30 tot 20.00 uur en 
op zaterdag van 8.30 tot 14.30 uur.

BTW teruggave zonnepanelen 
met Bosse Elektrotechniek B.V. 
Aalsmeer - De afgelopen jaren heeft 
Bosse Elektrotechniek B.V. bij vele 
woningen en bedrijfspanden zonne-
panelen geplaatst. Door deze ruime 
ervaring is het bedrijf in staat om u 
het juiste advies op maat te geven en 
goede materialen aan te bieden voor 
een scherpe prijs. Daarbij komen me-
dewerkers persoonlijk bij u langs om 
u te adviseren en om de installatie op 
te nemen waarna u een vrijblijvende 
offerte op maat ontvangt. De eventu-
ele montage vindt plaats door erva-
ren en vakkundige monteurs.

Zonnepanelen
Hoe mooi is het om uw eigen schone 
energie op te wekken en fors te be-
sparen op uw energierekening? Bos-
se Elektrotechniek B.V. heeft als in-
stallateur gemerkt dat de vraag naar 
duurzame energie door middel van 
zonnepanelen in de regio enorm is 
gegroeid.

Zonnepanelen geven een hoog ren-
dement op uw investering, zodat de-
ze tegenwoordig al met 8 tot 10 jaar 
kan worden terug verdiend! Voor be-
drijven is deze terugverdientijd door 
diverse regelingen zelfs nog aan-
zienlijk korter. Met de lange levens-
duur van de zonnepanelen kunt u 
daarna nog lang profi teren van gra-
tis stroom! Op dit moment kunt u de 
BTW over de aanschaf ook nog eens 
terug ontvangen wat het defi nitief 
vervallen van de eerdere subsidie-
regeling ruimschoots compenseert. 
Door een uitspraak van het Europese 
Hof is het sinds 20 juni 2013 moge-
lijk om ook als particulier de BTW te-
rug te ontvangen over zowel de aan-

schaf (21%) als de montage (6%) van 
zonnepanelen. U komt voor deze re-
geling in aanmerking wanneer u een 
gedeelte van de opgewekte energie 
terug levert aan het energiebedrijf, 
wat bij de meeste installaties het ge-
val is. Omdat u de opgewekte energie 
verkoopt aan het energiebedrijf ziet 
de belastingdienst u als ondernemer. 
Door het aanvragen van een BTW 
nummer bij de belastingdienst kunt u 
daardoor de BTW over uw aanschaf 
terug vorderen. Op dit bedrag wordt 
eenmalig een kleine correctie uitge-
voerd. De hoogte van deze correctie 
is afhankelijk van de omvang van uw 
systeem. Vervolgens kunt u vrijstel-
ling aanvragen waardoor u de daar-
op volgende jaren geen BTW aan-
gifte meer hoeft te doen. U kunt de-
ze administratieve handelingen uiter-
aard zelf uitvoeren, maar Bosse Elek-
trotechniek B.V. kan dit in samenwer-
king met een accountant ook voor u 
regelen voor een bedrag van 150 eu-
ro exclusief BTW. De BTW over dit be-
drag ontvangt u overigens ook retour.

Informatiedag
Op zaterdag 8 maart organiseert 
Bosse Elektrotechniek B.V. een infor-
matiedag voor particulieren en be-
drijven die graag wat meer willen we-
ten over zonnepanelen en eventuele 
BTW teruggave. Deze dag bent u van 
harte welkom tussen 11.00 en 15.00 
uur in het kantoor van Bosse Elek-
trotechniek B.V. aan de Witteweg 58. 
Hier zullen ook diverse demonstratie-
materialen aanwezig zijn. U kunt ook 
altijd contact opnemen via de websi-
te www.bosse-elektro.nl of u telefo-
nisch via 0297-331132. 

Totaal 2.244 euro voor Kika
Aalsmeer - De Müller’s Multi 
Moorkoppen actie van 3 tot en met 
8 februari is geweldig verlopen met 
ook een hele mooie opbrengst. Er 
zijn totaal 4.316 moorkoppen ver-
kocht. Van elke moorkop ging 50 
eurocent naar Kika. Enkele bedrij-
ven hadden gezamenlijk ruim 500 

moorkoppen gekocht om deze uit 
te delen in de verzorgingtehuizen in 
de gemeente en in alle vestigingen 
van Ons Tweede Thuis. Al met al een 
groot succes met een opbrengst van 
liefst 2.244 euro. Kika gaat met dit 
geld onderzoeken bekostigen in de 
strijd tegen de ziekte kanker.

Weer twee (gratis) rondleidingen
Expositie Cathy Vermeulen 
in het gemeentehuis
Aalsmeer - Van dinsdag 4 maart tot 
en met vrijdag 30 mei exposeert de 
Aalsmeerse Cathy van der Meulen in 
het gemeentehuis. Dit is de tweede 
kunstexpositie in het gemeentehuis en 
is de herleving van een oude traditie. 
Per jaar worden er vier kunstexposities 
georganiseerd door curator Janna van 
Zon. De curator organiseert ook bij 
deze tentoonstelling weer twee (gra-
tis) rondleidingen, onder andere om-
dat de vorige rondleiding veel belang-
stellenden trok. Dit keer geeft Janna 
samen met Cathy Vermeulen tekst en 
uitleg bij de tentoongestelde werken. 
Belangstellenden kunnen zich aan-
melden voor de rondleiding van don-
derdag 6 maart om 20.00 uur of voor 
die van vrijdag 11 april om 16.30 uur. 
Na de rondleiding in het gemeente-
huis kunnen deelnemers desgewenst 
nog met Janna van Zon mee naar 
haar dichtbijgelegen huiskamermu-
seum aan de Van Cleeffkade. Aanmel-
den voor deze rondleiding is verplicht 
en kan via de mail bij Janna van Zon: 
nackwach@tiscali.nl of telefonisch 
06-12922954. Cathy volgde haar op-
leiding aan de Wackers Academie in 
Amsterdam en studeerde af in de dis-
cipline schilderen. Sinds zij haar ate-
lier in de Amsterdamse Jordaan ver-
ruilde voor haar arkatelier in Aalsmeer 
zijn de taferelen vooral gericht op de 
omgeving van haar woon - en werk-
plaats. In de loop der jaren zag zij de 

ruimte om haar heen van sfeer ver-
anderen. Steeds meer woningen ver-
drongen de nog aanwezige kwekerijen 
en ook dat proces heeft zij op haar ei-
gen wijze gevolgd en op het doek ge-
zet. De seringen, de klompen, de rui-
ters. Cathy geeft ook graag les: “Ik 
vind het boeiend mensen te leren kij-
ken naar licht en donker, naar lichtval 
en schaduw, hen te laten zoeken en 
vinden van composities om hen daar-
na te leren ontdekken dat deze zoek-
tocht kan leiden tot een tekening en/
of schilderij.”

Petitie voor wethouder 
van leerlingen Samen Een 
Aalsmeer - Wethouder Beheer Ad 
Verburg heeft 19 februari een peti-
tie met 120 handtekeningen ontvan-
gen van een aantal leerlingen van de 
Samen Een School in het centrum. 
De leerlingen vonden dat de struiken 
iets te veel gesnoeid waren. Wet-
houder Verburg zei tegen de leerlin-
gen dat het heel erg goed was dat 
ze op deze leeftijd al opkomen voor 
het groen en hun omgeving en dat ze 
ook andere mensen vroegen wat zij 
er van vonden. Verder gaf Wethouder 
Verburg aan dat dit snoeien was ge-
daan voor de veiligheid. De struiken 
waren meer dan drie en halve me-
ter hoog gegroeid. En hierdoor kon je 
niet meer zien als er iemand tussen-
door liep. Ook komt er meer zicht op 
het plein en in het park. “Nu zijn in-

derdaad struiken fl ink gesnoeid in de 
Hornmeer, maar dat is ook goed voor 
de verjonging van de struiken. En de 
struiken lopen snel weer uit. Dit jaar 
worden ze al weer dertig centimeter 
hoog en volgend jaar al weer rond 
de tachtig centimeter. Door de storm 
waren veel bomen beschadigd. De 
takken die niet meer goed vastza-
ten hebben we er afgehaald, an-
ders zouden ze zo maar op iemands 
hoofd kunnen vallen. Ook de bomen, 
die waren omgevallen of heel erg be-
schadigd, hebben we voor de veilig-
heid weggehaald. Zoals jullie horen 
zijn we dus maar druk met het groen. 
We proberen het groen dat we heb-
ben in de gemeente zo goed moge-
lijk te behouden en beheren”, aldus 
Verburg. 

Laure, Jurren, Zonne, Marit, Mickey en Stijn bieden petitie aan de wethouder
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Feest 60 jaar bloemenzegels
Aalsmeer - Al 60 jaar bloemenze-
gels. De aangesloten winkeliers la-
ten weer van zich horen. Valentijn 
zelfs zestig keer! Er zijn zestig ca-
deaubonnen van 5 euro uitgereikt 
aan:
Biervliet - Rietgorsstraat 27, B. Cle-
mens - Ophelialaan 235, L. van Ga-
len - Helling 1, M. de Goede - Kar-
perstraat 26, De Haan - Bilderdam-
merweg 2b, G. Huizing - Clusius-
straat 9, W. Keessen - Uiterweg 352, 
Anneke v.d. Laan - Kudelstaartse-
weg 86, P. Loogman - Rozenstraat 3, 
J. van Nes - Jaagpad 18 c De Kwakel 
, Y. Rijnders - Praamplein 37, S. Te-
hen - Drie Kolommenplein 55, M. v.d 
.Velde - v.d. Schilden - Mercurius-
straat 50, R. Verbeek - Apollostraat 
41, W.H.Verhoek - Jupiterstraat 41, 
Carla Vredenburg - Huygensstraat 
14, J. de Vries - P.F. van Sieboldlaan 
15, P.g.a. Waayman - Praamplein 5, 
G. v.d. Zwaard - Clematisstraat 41, 
G. van Zijverden-v.d. Hoorn - Chry-
santenstraat 27, J. v.d. Aardweg - 
Einsteinstraat 10, Van Andel - Baan-
vak 95, N. Bakker - Oosteinderweg 
225, R. Batenburg - Gerberastraat 
159, E. v.d. Berg - Ebro 204 Uithoorn, 
Buis - Oosteinderweg 107 a, T. Dek-
ker - v.d. Beukel - A.H. Blaauwstraat 

40, Marrie Biesheuvel - Wilgenlaan 
4, M. Draijer - Pelmolen 22 Koog a.d. 
Zaan, Monique Eigenhuis - Wissel 
28, Eikelenboom - Hellendaalstraat 
16, Escherich - Acacialaan 49 Lei-
muiden, Gahrman - Clematisstraat 
39, W. van Geelen, Hortensialaan 
73, D. G. Groenendijk - Amperes-
traat 16, Sabine de Haan - Hortensi-
alaan 16, I. Hartveld - Hoofdweg 88, 
L. Heemskerk - H. v. Somerenstraat 
66, M. Beijtel - Spoorlaan 8, Matty 
v.d. Hoek - Anne Frankstraat 21, Ro-
my v.d. Hoorn - Uiterweg 306, Jolan-
de Jongkind - Amperestraat 43, H.E 
KOGER - P.F. v. Sieboldlaan 3, Klu-
vers - Zijdstraat 27, Mes - Opheli-
alaan 163, C.J. van Meurs - Spoor-
laan 26, Moespot - Linnaeuslaan 80 
, W. Mollers - Violenweg 8, S. Nij-
holt - Zuiderpark 6, M. C. Paulus - 
De Vos - Primulastraat 69, P. Pet - 
Olympiastraat 13 Rijsenhout, H. v.d. 
Polder - Elzenlaantje 5, Conny v.d. 
Rotten - Cyclamenlaan 60 De Kwa-
kel, M. Rus - Gerberastraat 143, Ma-
riska Tas - Maarse en Kroonhof 22, 
M. Tepas - Sportlaan 15, C. Terlouw 
- Julianalaan 43, H. Vermey - Treur - 
Aalsmeerderweg 316, Vrijman - Op-
helialaan 44, D. v.d. Zwart - Knetsch 
- Oosteinderweg 103.

Dank-je-wel-boeket voor 
‘schoonhouder’ Elbert
Aalsmeer -Het ‘CDA-dank-je-wel-
boeket’ is afgelopen zaterdag 22 
februari uitgereikt aan Elbert de 
Hartog, die dagelijks het winkelcen-
trum in Kudelstaart schoonhoudt. 
Lijsttrekker Robbert-Jan van Duijn 
prees de heer De Hartog voor zijn 
inspanningen de leefbaarheid op 
peil te houden. Elbert de Hartog was 
blij verrast met de bloemrijke aan-
dacht. “Wie wel eens boodschappen 

doet in het winkelcentrum in Ku-
delstaart, kent Elbert. Altijd opge-
ruimd en altijd in de weer. 
Mede dankzij zijn inspanningen is 
het hier altijd netjes’’, zei lijsttrek-
ker Robbert-Jan van Duijn bij de 
overhandiging van het CDA-boe-
ket. Dit speciale dank-je-wel-boe-
ket is voornamelijk uit groene bloe-
men samengesteld, de kleur van het 
CDA.

Programma ‘Succesvol Netwerken 
voor startende ondernemers’
Aalsmeer - Na het succes van Zaai 
2013 hebben de gemeentes Aalsmeer 
en Amstelveen besloten ook in 2014 
een programma ‘Succesvol Netwer-
ken voor ondernemers’ te organise-
ren. Dit programma faciliteert (star-
tende) ondernemers in het onderne-
merschap door individuele coaching, 
masterclasses en netwerken gedu-
rende drie maanden. Het startschot 
voor dit tweede programma van Zaai 
wordt gegeven tijdens het netwer-
kevent Zaai op donderdag 13 maart. 
Zaai is een evenement voor starters, 
gevestigde ondernemers en ande-
re geïnteresseerden. Succesvolle on-
dernemers zullen op inspirerende wij-
ze hun ervaringen delen en uiteraard 
is er volop gelegenheid te netwerken. 

Tijdens en na afloop van deze bijeen-
komst kunnen ondernemers zich kos-
teloos inschrijven voor het program-
ma Succesvol Netwerken voor onder-
nemers. Het programma, dat koste-
loos wordt aangeboden door de ge-
meentes Aalsmeer en Amstelveen, 
biedt plaats aan twintig ondernemers. 
Wethouder Economische Zaken Ad 
Verburg: ”Mooi dat we als twee ge-
meenten samenwerken om starters 
op weg te helpen. Starters zijn van 
belang voor de vitaliteit en moderni-
sering van de Aalsmeerse economie. 
De gemeente wil beginnende onder-
nemers daarom ook ondersteunen. 
Zeker in een beginperiode van een 
bedrijf is het van belang dat onderne-
mers met elkaar in verbinding komen 

Foto-onderschrift: Wethouders Economische Zaken Jan Willem Groot en Ad 
Verburg bij de start van het programma Zaai voor startende ondernemers.

Laatste mogelijkheid inschrijven 
verkiezing Onderneming van 2014 
Aalsmeer - Voor de Verkiezing van 
de Onderneming en Starter van het 
Jaar in Aalsmeer is voor een nieu-
we opzet gekozen. Deze sluit meer 
aan bij de werkwijze van de regio en 
de provincie. Door meerdere voor-
rondes te houden kunnen bedrij-
ven zich beter en meer presente-
ren. Onder de Aalsmeerse onder-
nemers was ook behoefte aan meer 
netwerkbijeenkomsten. Door de-
ze nieuwe opzet komen 15 april en 
medio september in de Crown Busi-
ness Studio’s Nominatieavonden 
waar ondernemers zich tijdens een 
netwerkbijeenkomst voor onder-
nemers kunnen presenteren. Be-
gin juli is er ook een voorronde op 
een andere locatie. En in november 
komt dan de finale waar uit de deel-
nemers van de voorronden de bes-
te Onderneming en Starter van het 
Jaar bekend worden gemaakt. De 
organisatie van de verkiezing gaat 
ook op een nieuwe manier nomine-

ren. Nieuw hierbij is dat de jury zelf 
ook mooie bedrijven gaat voordra-
gen, die een voorbeeld voor ande-
re ondernemers zijn. De organisa-
tie merkt dat Aalsmeerse onderne-
mers het vaak raar vinden om zich-
zelf of andere bedrijven voor te dra-
gen. Terwijl de ondernemers juist 
trots moeten zijn wat ze allemaal 
bereiken en dat met anderen de-
len. Wethouder Economische Za-
ken Ad Verburg: “Het is dus eigen-
lijk een win-win-win situatie. Er ko-
men meer netwerkavonden. Onder-
nemers kunnen zich beter en meer 
presenteren. En nog meer aandacht 
voor meer dan 3000 bedrijven in 
Aalsmeer. Deze hoge bedrijfsdicht-
heid is overigens een unicum in Ne-
derland. Dat er onder Aalsmeerse 
ondernemers meer behoefte is aan 
netwerken bleek tijdens de eerder 
drukbezochte netwerkbijeenkom-
sten tijdens de Onderneming van 
het Jaar verkiezingen de afgelopen 

PACT en Buurtzorg Rijsenhout-
Aalsmeer delen visie op zorg
Aalsmeer - Op zoek naar praktijk-
voorbeelden met innovatieve zorg-
concepten streken de kandidaten 
van PACT Aalsmeer deze week neer 
bij Buurtzorg Rijsenhout – Aalsmeer, 
aan de andere kant van de Ring-
vaart. De PACT’ers waren onder de 
indruk van het concept van Buurt-
zorg dat door drie toegewijde team-
leden uit de doeken werd gedaan. 

Een concept dat perfect aansluit bij 
de visie van PACT Aalsmeer op hoe 
de zorg ingericht moet worden, na-
melijk in de buurt, kleinschalig en 
vooral menselijk. Buurtzorg Rijsen-
hout - Aalsmeer bestaat sinds 5 jaar. 
Het zelfsturende team van 7 onder-
nemende hoog opgeleide wijkver-
pleegkundigen en wijkziekenver-
zorgsters is 24 uur per dag bereik-
baar en biedt verzorging en verple-
ging aan huis met een minimum aan 
kosten voor administratie en over-
head. Moederorganisatie Buurtzorg 
Nederland heeft met het Zorgkan-
toor bedongen dat de wijkverpleeg-
kundigen zelf mogen bepalen wat 
een cliënt nodig heeft. Daarvoor is 
geen indicatiestelling meer nodig 
van het CIZ (Centrum Indicatiestel-
ling Zorg) waar door mensen zonder 
verpleegkundige achtergrond wordt 
beoordeeld of iemand recht heeft op 
AWBZ-zorg. Kimberley Knijn: “Het 
duurde in de regel 6 weken voor-
dat iemand die dringend hulp no-

dig had een indicatiestelling kreeg 
van het CIZ. Als wij een nieuwe aan-
melding krijgen dan gaat er één van 
ons nog dezelfde dag er naartoe en 
bespreekt met de cliënt en eventu-
eel met de familie of mantelzorger 
wat nodig is. Het zorgtraject kan 
dan gelijk de volgende dag starten.” 
“Maar hoe kunnen jullie dan be-
sparen op administratie?” wilde Ro-
nald Fransen, lijsttrekker van PACT 
Aalsmeer weten. “Wij hebben bij-
voorbeeld geen managers en ma-
ken in het team onze eigen werkin-
deling”, zo Anneke Knelange. “Alles 
wat je nodig hebt staat op je IPad. 
Die gaat altijd mee. Verantwoording 
wordt zo een fluitje van een cent. De 
vele uren die anders nodig zijn voor 
management, registratie en verant-
woording kunnen wij besteden aan 
onze cliënten.” De Buurtzorg mede-
werkers hebben dus meer tijd voor 
hun cliënten. “Het gaat niet alleen 
om zorg maar om veel meer daar-
omheen, het welzijn van de cliënt”, 
zo Astrid Verburg. “Doordat je een 
veel vastere band met je cliënt kunt 
opbouwen hoor en zie je ook of er 
nog meer aan de hand is, bijvoor-
beeld vereenzaming, verwaarlozing, 
een vies huis, vieze kleren, of dat ie-
mand zijn rekeningen niet meer kan 
betalen. Dan schakelen wij het so-
ciale netwerk in, een mantelzorger 
bijvoorbeeld. Of de huisarts of wel-
zijnswerker, die ermee aan de slag 

Op de foto van links naar rechts: Astrid Verburg, Joop Kok, Kimberley Knijn, 
Ronald Fransen, Anneke Knelange en Sem van Hest voor het kantoor in Rij-
senhout. (eigen foto)

gaat. Wij zien dat onze aanpak juist 
kostenbesparend werkt. Ik merk dat 
cliënten zelfverzekerder worden en 
daardoor uiteindelijk ook zelfredza-
mer. En als wij eens niet weten hoe 
we een bepaald probleem moeten 
aanpakken, kunnen we sparren met 
609 andere Buurtzorg teams in Ne-
derland. Er is altijd wel iemand die 
je verder kan helpen.” Buurtzorg Rij-
senhout – Aalsmeer wordt bekos-
tigd vanuit de AWBZ. Iedereen kan 
er rechtstreeks een beroep op doen. 

In de regel stuurt de huisarts ie-
mand door. Anneke: “We krijgen 
nog heel weinig hulpvragen uit 
Aalsmeer. Als iemand uit Aalsmeer 
zich bij ons meldt dan heeft diegene 
via mond-tot-mond reclame van ons 
gehoord. Maar wie weet kunnen we 

in de toekomst ook in Aalsmeer en 
Kudelstaart aan de slag. 
Dan ligt het voor de hand dat we 
ons opsplitsen en daar een nieuw 
team starten, dicht in de buurt.” 
Voor PACT Aalsmeer is duidelijk dat 
de werkwijze van Buurtzorg het be-
wijs is dat de zorg voordeliger en te-
gelijkertijd beter ingericht kan wor-
den. De passie en gedrevenheid van 
de wijkverpleegkundigen staaft ons 
in onze opvatting dat zij degenen 
zijn die samen met de zorgvragers 
en hun naasten kunnen beoordelen 
wat nodig is. Dat dat hun werk leu-
ker maakt bewijst het feit dat inmid-
dels zo’n 60% van alle wijkverpleeg-
kundigen in Nederland is aangeslo-
ten bij Buurtzorg. Weer een werkbe-
zoek van PACT Aalsmeer met per-
spectief. PACT Aalsmeer verbindt! 

jaren.” Wacht overigens niet te lang 
met inschrijven, want tot aanstaan-
de zaterdag 1 maart kunnen bedrij-
ven zich aanmelden voor de catego-
rie Onderneming van het Jaar MKB 
Klein/Midden (tot 20 arbeidsplaat-
sen). In deze categorie zal op 15 
april de eerste voorronde plaatsvin-

den in de Crown Business Studio’s. 
De voorronden voor de Starter van 
het Jaar en de categorie Onderne-
ming van het Jaar MKB Groot (meer 
dan 20 arbeidsplaatsen) vinden la-
ter dit jaar plaats. Aanmelden voor 
de verkiezing kan via www.ovhj-
aalsmeer.nl. 

Leuke acties en demonstraties
Nieuw: Schoonheidssalon 
Body & Boosters
Aalsmeer - Aalsmeer is een unieke 
schoonheidssalon rijker: Studio Bo-
dy & Boosters. Een gloednieuwe salon 
waar huidverbetering en persoonlij-
ke aandacht centraal staan. De salon 
biedt zowel ontspannende als medi-
sche behandelingen voor een gezon-
de huid. De combinatie van natuurlij-
ke producten en moderne technieken 
vormen de leidraad van het concept. 
Eigenaresse Kim Weenink vertelt: “We 
werken met een aantal innoverende 
merken, die er op dit moment te vin-
den zijn, zoals Hydrafacial, Cenzaa en 
de Universal Contour Wrap. De aarde 
geeft ons veel moois voor de huid, wij 
combineren de moderne technieken 
met het vele wat de aarde ons biedt.” 
De salon richt zich zowel op mensen 
die opzoek zijn naar een ontspan-
nende behandeling als meer medi-
sche behandeling. “Van wie wil afval-
len om in bikini of bruidsjurk te pas-
sen tot en met jongeren en ouderen 
met huidproblemen, zoals acne of be-
schadiging van de huid door UV stra-
ling. Natuurlijk is de studio er ook ge-
woon voor iedereen die zich even een 
moment voor zichzelf gunt.”

Individuele aandacht
In de salon staat persoonlijke aan-
dacht centraal. “Ik wil dat iedereen 
zich op zijn of haar gemak voelt. We 
zijn een kleine salon, hier ben je geen 
nummer, zoals in grote beautycentra 
of een spa. Er is ruimte om jezelf te 
zijn. Individuele aandacht vind ik be-
langrijk. Ik reis zelf graag. Daar ver-
gelijk ik de beleving in de salon soms 
ook mee. Vooral onze Cenzaa geur-
sensaties kun je zien als een wereld-
reis. We bepalen samen de bestem-
ming, het reisdoel en het tempo. Je 
bent er even helemaal tussenuit”, ver-
telt Kim. De studio maakt gebruik van 
natuurlijke producten en veilige tech-
nieken. “In deze studio geen botox, 
operaties of chemische peelings. Een 
natuurlijke uitstraling, daar gaan we 
voor. Ouder worden en toch jong blij-
ven, dit betekent goed voor jezelf en 
voor je huid zorgen. Daar help ik men-
sen bij. Natuurlijk worden we allemaal 

ouder en dat je dit ziet aan je huid dat 
is prima, in tegendeel, het maakt je tot 
wie je bent. Het is aan jezelf om te be-
palen hoe je dit proces invult. Er jong 
uitzien of er mooi uitzien en je goed 
voelen, daar zit een aanzienlijk ver-
schil tussen. Bij de body wrap behan-
deling worden er bijvoorbeeld gratis 
tips over voeding gegeven. Voeding 
speelt een cruciale rol voor een stra-
lende huid, een slank lichaam, maar 
ook voor een gezonde geest. Bij ons 
in de salon besteden we daarom aan-
dacht aan al deze facetten.” Iedereen 
wordt van harte uitgenodigd om een 
kijkje te komen nemen in de salon. 
Maak gebruik van één van de leuke 
acties, een kleine demonstratie of een 
vrijblijvend intake gesprek. Maak hier-
voor een afspraak door te bellen naar: 
06-41218488 of te mailen naar: info@
bodyandboosters.nl. Voor meer infor-
matie en introductiefilmpjes kan ook 
op www. bodyandboosters.nl gekeken 
worden. Tegen inlevering van de aan-
biedingsbon in deze krant ontvangt 
u in de maand maart een hydrafacial 
behandeling ter waarde van 172,50 
euro voor slechts 99,50 euro. Zolang 
de voorraad strekt. Body & Boosters 
is gehuisvest aan de Aalsmeerderweg 
283-25, in het pand van Reflex Care. 
Er is voldoende en gratis parkeergele-
genheid voor de deur.

Nieuw pand, korfballers kampioen
Dubbel feest bij Par-AV
Aalsmeer - Op vrijdag 21 februari 
heeft Par- AV haar nieuwe bedrijfs-
pand aan de Aalsmeerderweg 98k 
geopend. “Een prachtige nieuwe lo-
catie met vele mogelijkheden wat 
ons bedrijf weer groeiruimte voor de 
toekomst geeft”, aldus de licht- en 
geluidservice heren. Vele bekende 
en nieuwe gezichten hadden gehoor 
gegeven aan de uitnodiging en kwa-
men kennismaken met de nieuwe lo-
catie. De demoruimte van 144 vier-
kante meter was speciaal voor deze 
gelegenheid ingericht met een podi-
um, een vaste licht en geluid en re-
lax mogelijkheden. Een mooie feest-
zaal was het resultaat. Vele arties-
ten maakten van de gelegenheid ge-

bruik om muziek te maken. Zo stond 
in eens een gezelsschapsband van 
vijf mannen en een zangeres op te 
treden. De pauzes werden muzikaal 
opgevuld door de DJ. Par-AV is al ja-
renlang sponsor van korfbalvereni-
ging VZOD. Dit jaar behaalde team 
A2 ongeslagen de eerste plek en 
promoveerde naar de 4e klasse. De 
huldiging is gecombineerd met de 
feestavond tijdens de opening van 
het licht- en geluidsbedrijf. Het he-
le team nam plaats tussen de instru-
menten en werd in het zonnetje ge-
zet. Vanaf 2003 is Par-AV actief als 
audio visueel bedrijf, die buiten fees-
ten en partijen, ook veel bedrijfsmati-
ge ondersteuning levert. De verhuur 

en elkaar weten te vinden en inspire-
ren.” Het programma op 13 maart be-
gint om 16.00 uur en is in het Nest 

aan de Laan van Kronenburg 14 in 
Amstelveen. Aanmelden voor het 
event kan via www.aanmelder.nl/zaai.

en verkoop van licht- en geluidsap-
paratuur gaat op de nieuwe locatie 
nog meer uitgebreid worden en van-
af maart is de nieuwe website onli-
ne. Tevens heeft Par-AV nu een ei-
gen technische ruimte beschikbaar 
waar reparaties uitgevoerd kunnen 
worden. De multifunctionele ruim-

te zal ook worden gebruikt voor oe-
fenruimte voor bandjes, theater ge-
zelschappen en/of koren. Er zal geen 
horeca worden bedreven aange-
zien dat niet binnen het bedrijfspro-
fiel past. Wel staat altijd voor de be-
zoekers een kopje koffie klaar. Voor 
meer informatie: www.par-av.nl.

Welzijnsbewustzijn met Prisma
Regio - Prisma Coaching start in 
week 10 met een nieuw blok Mind-
fullness en Integrale Yoga met als 
thema: Welzijnsbewustzijn. Tijdens 
dit blok wordt extra aandacht be-
steed aan de rug als basis. De con-
ditie van de ruggengraat bepaalt de 

gezondheid en het welzijn van de 
mens. Alle zenuwimpulsen vanuit de 
hersenen lopen immers via het rug-
genmerg naar alle verschillende or-
ganen. Tijdens dit blok komen ook 
verschillende nieuwe technieken en 
oefeningen aan bod die het zelfhe-

lend vermogen stimuleren, zoals bij-
voorbeeld de MIR-methode (Men-
tale Intuïtieve Reset). Prisma Coa-
ching werkt uitsluitend met gecerti-
ficeerde ervaren docenten die daar-
naast ook therapeut/coach zijn. Dit 
heeft een belangrijke meerwaar-
de. Lichaam en geest vormen ten-
slotte een eenheid! De lessen be-
staan uit: mindfullness training, ont-

spanningsoefeningen, verschillende 
ademhalingstechnieken, lichaams-
houdingen, meridiaan stimulatie, 
chakrabalancing, zelfreflectie, vi-
sualisatie, concentratie en medita-
tie. Ieder werkt op zijn eigen niveau. 
Het gaat niet om de prestatie maar 
om het proces. Kijk voor meer info 
op www.prismacoaching.com of bel 
06-41814252.

Expo Marjon in 
Adviescentrum
Aalsmeer - Vanaf maandag 17 febru-
ari tot en met vrijdag 18 april expo-
seert Marjon Woelders haar schilde-
rijen in het Para Medisch Adviescen-
trum aan de Lakenblekerstraat 2. De 
door de natuur geïnspireerde schil-
derijen, merendeels aquarellen, laten 
zich kenmerken door een fijne tech-
niekbeheersing in verschillende stij-
len met humor en lef. De schilderijen 
zijn te bezichtigen van maandag tot en 
met vrijdag van 8.00 tot 17.00 uur en 
op zaterdag tussen 8.00 en 11.00 uur.
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kinder- en jeugdkrant

Iedere eerste woensdag van de maand

De Zevensprong gaat 
voorlezen aan peuters!

Officiële overhandiging van 
korfbalpaal op De Hoeksteen

Rijsenhout - Basisschool De Ze-
vensprong vindt lezen heel belang-
rijk. Veel aandacht voor lezen en 
boeken heeft een positieve invloed 
op de taalontwikkeling, de uitbrei-
ding van de woordenschat, de fan-
tasie, de communicatie en meer. 
In Rijsenhout is er voor de kinde-
ren helaas geen bibliotheek. Ook de 
bibliotheekbus is geen onderdeel 
meer van de voorzieningen binnen 
Rijsenhout. Daarom is De Zeven-
sprong vorig schooljaar een duur-
zame samenwerking gestart met de 
bibliotheek; het zogenaamde Biblio-
theek op School project. Door deze 
samenwerking is de basisschool in 
staat steeds andere boeken van al-
le niveaus in de klassen aan te bie-
den. Er is een zeer actieve leeswerk-
groep, bestaande uit leerkrach-
ten en medewerkers van de Bibli-
otheek op School, die het lezen op 
school systematisch onder de aan-
dacht brengt van kinderen, ouders 
en leerkrachten. Omdat De Zeven-
sprong het belangrijk vindt dat kin-

deren al voordat ze naar de basis-
school gaan met zoveel mogelijk 
boeken in aanraking komen, gaat 
gestart worden met het voorlezen 
aan peuters. Elke eerste woensdag 
van de maand is iedereen uit Rij-
senhout en omgeving welkom met 
hun peuter (vanaf 2,5 jaar) op De 
Zevensprong. De kinderen worden 
voorgelezen door twee voorleeso-
ma’s. De ouders kunnen ook samen 
met hun peuter boekjes komen le-
zen in de leeshoek. De Bibliotheek 
op School zorgt voor boeken spe-
ciaal voor peuters. Op woensdag 5 
maart is de eerste voorleesochtend. 
De andere data zijn 2 april, 7 mei, 
4 juni en 2 juli. Ouders met peuters 
zijn van 11.45 tot 12.15 uur welkom 
in De Zevensprong aan de Draken-
straat 40. De koffie en thee staan 
klaar! Wie nog vragen heeft, kan 
contact opnemen met De Zeven-
sprong via dezevensprong@sopoh.
nl of telefonisch via 0297-327842 en 
06-18248767). De school hoopt ve-
le peuters te mogen verwelkomen!

Aalsmeer - Dankzij de financië-
le medewerking van het stichtings-
bestuur TCNH uit Amsterdam, kon 
korfbalvereniging VZOD afgelopen 
maandagmorgen de onlangs ge-
plaatste korfbalpaal op het speel-
plein van basisschool De Hoeksteen 
overhandigen. Onder toezicht van 
directeur Kooijstra en Arie de Vos, 
die namens de sponsorcommis-
sie van VZOD aanwezig was, vond 
deze overdracht plaats en werden 
er zelfs een aantal doelpunten ge-
maakt. Ook mocht de Hoeksteen 
twee korfballen in ontvangst ne-
men. Deze antivandaal korfbalpaal 
is de vierde korfbalpaal die VZOD 
op speelpleinen van basisscho-
len heeft geplaatst, maar het is de 
eerste in Aalsmeer. In Kudelstaart 
staan er reeds drie: op speelplaat-
sen van de Graankorrel, Antonius en 
de OBS. Het werd dus hoog tijd, dat 
er ook een korfbalpaal in Aalsmeer 

zou worden geplaatst. Op basis-
school De Hoeksteen volgen een 
aantal kinderen die bij VZOD lid zijn 
het basisonderwijs. VZOD hoopt dat 
zij hun vriendjes en vriendinnetjes 
ook ‘warm’ weten te maken voor de 
korfbalsport en dat straks weer veel 
kinderen meedoen met het school-
korfbaltoernooi op 16 april aan de 
Wim Kandreef in Kudelstaart. U 
kunt kijken op www.vzod.nl voor 
meer info over het schoolkorfbal-
toernooi en de overige talrijke acti-
viteiten. Zo staat de vereniging be-
kend om zijn plezier en vertier naast 
het korfballen. Mede een reden 
waarom er steeds meer jeugdleden 
de weg naar VZOD weten te vinden. 
Een prachtige ontwikkeling waar de 
vereniging uiteraard heel blij mee 
is. Als u meer informatie wilt of bij-
voorbeeld met uw kind een jeugd-
training wilt bezoeken, kunt hiervoor 
mailen naar: tc@vzod.nl. 

OBS ‘Klaar voor de start’
Kudelstaart – ‘Klaar voor de start’ 
was het thema van de afgelopen 
Kinderboekenweek. Daar werd zoals 
gebruikelijk op de OBS Kudelstaart 
veel aandacht aan besteed. En met 
de Olympische spelen in het vooruit-
zicht kwam dit onderwerp in de les-
sen regelmatig terug. Dinsdag 18 fe-
bruari werden de resultaten tentoon-
gesteld. Veel ouders en kinderen 
brachten een bezoekje aan de ten-
toonstelling. Met quizvragen in de 

hand werd een en ander heel goed 
bekeken. En niet alleen bekeken, er 
viel ook veel te doen. Natuurlijk al-
les met een spelelement: magnetisch 
vissen, een balletje proberen te van-
gen en met Olympische ringen om 
kegels gooien. Diezelfde dag hadden 
twee groepen de Olympische ten-
toonstelling bezocht in het stadion in 
Amsterdam. Iedereen was heel en-
thousiast. Er wordt nu al uitgekeken 
naar het thema voor volgend jaar!

Schoolvolleybaltoernooi Oradi/Omnia

Goud en wisselbekers voor 
OBS Kudelstaart en De Brug
Aalsmeer - Maar liefst 40 teams van 
8 verschillende scholen uit Aalsmeer 
en Kudelstaart deden afgelopen za-
terdag mee aan het jaarlijkse school-
volleybaltoernooi in de Proosdijhal. 
De organisatie was in handen van 
volleybalvereniging Oradi/Omnia. 
Meer dan 25 vrijwilligers van de ver-
eniging waren de gehele dag bezig 
om de kinderen een mooie dag te be-
zorgen. Vanaf 10 uur kwamen de kin-
deren uit groep 4 in actie. In totaal 
zo’n 40 jongens en meisjes (6 teams) 
streden met hart en ziel om de be-
kers en medailles, die mooi uitge-
stald op ze stonden te wachten. Na 
de service en tijdens de rally moes-
ten de kinderen de bal vangen en 
vervolgens weer over het net gooien. 
Het doel van het spel is om het veld 
van de tegenstander leeg te spelen. 
Bij een fout moet een speler het veld 
verlaten, maar bij drie vangballen op 
rij mag er een teamgenoot weer te-
rug het veld in komen! Dat maakt het 
spel erg spannend! Rode blosjes en 
veel gehups en gespring bij de kin-

deren! Voor het publiek een genot om 
te zien. Veel teams bleken zich goed 
voorbereid te hebben. Op school had-
den docenten de nodige sportlessen 
besteed aan volleybal. Daarnaast had 
jeugdtrainer Frits van der Zee bij veel 
klassen een clinic verzorgd. Een aan-
tal scholen maakte gebruik van de 
mogelijkheid om na schooltijd een 
keer te komen trainen bij Oradi/Om-
nia. Bovendien volgen veel kinderen 
deze weken met hun JeugdSport-
Pas vier speciale volleybaltrainingen. 
De Gooiers van OBS Kudelstaart met 
een uitblinkende Kyara van den Berg 
kregen van wethouder Gert Jan van 
der Hoeven de welverdiende gou-
den medaille omgehangen. Natuur-
lijk waren ook de beker voor de win-
naar en de wisselbeker hun deel. De 
tweede plek was voor De Volleykan-
jers van basisschool De Brug en De 
Antonius Smashers van de Antonius-
school gingen er met het brons van-
door. In de middag liep de tempera-
tuur nog een paar graden extra op. 
Nu was het de beurt aan de groe-

pen 5/6 en 7/8. Maar liefst 175 kin-
deren (34 teams) vulden als mie-
ren de Proosdijhal tijdens de war-
ming up. Wat een sfeer. Zelfs op de 
wc was te horen, dat de kinderen het 
erg naar hun zin hadden. Een meis-
je zong een eigen gemaakt liedje met 
als tekst: `Ik doe mee met een volley-
baltoernooi`. Zowel de teams van de 
groepen 5/6 als de groepen 7/8 be-
stonden uit 3 poules, waardoor er na 
de poulewedstrijden nog kruisfinales 
gespeeld moesten worden. De span-
ning was hoog bij iedereen. Velen za-
ten tegen het raam van de wedstrijd-
leiding geplakt om te horen of ze wel 
of niet door waren. Na een minuut of 
tien kwam het verlossende antwoord 
welke 8 teams zich geplaatst hadden 
voor de kruisfinales. Bij groep 5/6 
werden de kruisfinales overtuigend 
gewonnen door De Oosttoppers (20-
12) en De Oostsmashers (16-13). De 
jongens en meiden van de Oostein-
derschool moesten nu in de fina-
le uitmaken wie de sterkste zou zijn. 
De jongens hadden ´s woensdags 
nog getraind bij Oradi/Omnia. Wel-
licht heeft dat de doorslag gegeven, 
want De Oostsmashers wonnen met 
21-12. Bij groep 7/8 kwam De Brug 
1 afgetekend (26-14) door de kruisfi-
nale. In de andere wedstrijd wonnen 
De Volleyspetters van de Oosteinder-
school nipt van De Blokkers van OBS 
Kudelstaart (21-19). Het goud én de 

De kinderen van groep 4 tot en met 8 van De Brug hebben met zeven teams 
meegedaan met het schoolvolleybaltoernooi afgelopen zaterdag 15 februari.
Groep 4 heeft zilver gewonnen en groep 8 heeft goud gewonnen. Zij mogen
naar de provinciale kampioenschappen.

wisselbeker gingen naar basisschool 
De Brug. Zij wonnen de finale met 
27-21. Het zilver was voor De Vol-
leyspetters van de Oosteinderschool 
en het brons was voor de Zuidooster 
Volleygirls (door een ´tactische´ om-
zetting bestond dit team merkwaar-
dig genoeg uit allemaal jongens) 
van de Zuidoosterschool. Zij wonnen 
de strijd tegen De Blokkers met 24-
18. Opnieuw had de organisatie de 
eer om Wethouder Gert Jan van der 
Hoeven te mogen ontvangen voor 
de prijsuitreiking. Ondanks dat hij 
pas kort van tevoren gevraagd was, 
nam hij als sportwethouder graag de 
moeite een bijdrage aan het toernooi 
te leveren. De kinderen namen trots 
hun prijs uit zijn handen aan. Tussen 
de finalisten en de uiteindelijke prijs-
winnaars waren overigens een flink 
aantal Oradi-jeugdleden. Mooi om te 
zien. 

De winnaars van het toernooi mo-
gen zich gaan bewijzen op 23 april 
in Zwaag bij het Provinciaal Kampi-
oenschap. Mocht je na dit toernooi 
zin hebben gekregen om nog meer 
te volleyballen, dan kan je meedoen 
aan een gratis proefles. Wanneer je 
interesse hebt, meld je dan aan via 
oradi.volleybal@gmail.com. Foto’s 
van deze fantastische dag zijn te be-
kijken op de website www.schoolvol-
leybaltoernooioradi.nl.

Naar de film in vakantie!
Aalsmeer - De vakantie kan dit 
weekend afgesloten met een ge-
zellige filmmiddag in Crown Cine-
ma aan de Van Cleeffkade 15. Van-
daag, donderdag 27 februari, kan 
om 15.30 uur plaats genomen wor-
den in het pluche voor ‘Free Birds’. 

Vrijdag, zaterdag en zondag biedt 
de bioscoop een gevarieerd film-
aanbod voor de jeugd met alle drie 
de dagen om 10.30 uur ‘K3 en het 
dierenhotel’, vrijdag om 11.00 uur 

‘De Smurfen 2’ en zaterdag om deze 
tijd ‘Plop wordt kabouterkoning’, al-
le drie de dagen om 12.45 uur ‘Het 
regent gehaktballen 2’, vrijdag om 
13.15 uur ‘Verschrikkelijke Ikke 2’ en 
zaterdag om deze tijd ‘Planes’, alle 
drie de dagen om 14.45 uur ‘The Le-
go Movie’, om 15.30 uur ‘Free Birds’ 
en om 16.45 uur ‘Mr. Peabody en 
Sherman’. Kaarten reserveren kan 
via 0297-753700 of info@crown-
cinema.nl. Voor meer informatie: 
www.crowncinema.nl. 

Kindermatinee 
in Bacchus
Aalsmeer - Op vrijdag 28 februari 
trakteert cultureel café Bacchus op 
een kinderfilm. De titel van de film is 
uiteraard bekend, maar mag niet in 
het openbaar bekend gemaakt wor-
den. Wie toch op de hoogte wil blij-

ven van het aanbod, kan een abon-
nement nemen op de Bacchus–
nieuwsbrief. Een andere mogelijk-
heid is om ‘vriend’ van Bacchus te 
worden op Facebook. Het kinder-
matinee begint vrijdag om 13.30 
uur, zaal open vanaf 13.00 uur en 
de entree is 3,50 euro voor bege-
leiders en 1 euro per kind. Kinde-
ren mogen zonder begeleiding niet 
naar binnen! 

Actief in voorjaarsvakantie
Aalsmeer - Het is voorjaarsvakan-
tie en bijna al traditiegetrouw or-
ganiseert de ESA dan leuke actie-
ve activiteiten voor alle jeugd in 
de gemeente. De vakantie begon 
voor bijna 200 kinderen afgelopen 
maandag 24 februari heel sportief. 
In de Proosdijhal werd een sport- 
en spelinstuif gehouden en on-
danks het mooie weer buiten was 
het binnen een behoorlijk gekrioel. 
De keuze voor de jongens en mei-
den was groot. Er kon aan de rin-
gen gezwaaid worden, sprongen 
gemaakt worden op de trampoline 
en klimmen over de banken en de 
bokken. Bovendien konden de kin-

deren badminton spelen en balspel-
letjes doen. En voor kleintjes met 
veel energie stond een springkus-
sen klaar. Wie even bij wilde komen 
van alle actie, kon even rustig gaan 
zitten in de hal en knutselen en te-
kenen. Gezien de vrolijke en verhitte 
gezichten is genoten van de sport- 
en spelinstuif. Vandaag, donderdag 
27 februari, kan de jeugd tussen vier 
en twaalf jaar nogmaals genieten 
van sport en spel, maar dan in De 
Bloemhof aan de Hornweg. Ook kan 
tijdens deze laatste vakantiedagen 
volop vrij gezwommen in De Water-
lelie, waar eveneens allerlei spelle-
tjes op het programma staan.

Kerkuil centraal bij Boerenvreugd
Aalsmeer - De tentoonstelling in 
de infohoek bij kinderboerderij Boe-
renvreugd is tot Pasen gewijd aan 
een vogel die je nooit hoort en bij-
na nooit ziet: De Kerkuil. Deze vo-
gel jaagt vooral ’s nachts op muizen 
en kan geluidloos vliegen. Hoe dat 
werkt ontdek je in de infohoek van 
de kinderboerderij. 
Daar wordt ook uitgelegd wat 
braakballen zijn en wat daarom zit, 
waar een Kerkuil graag nestelt en 
hoe het komt dat hij zijn kop he-
lemaal rond kan draaien. Ook is er 
een leuke foto-presentatie te zien. 
De tentoonstelling in Boerenvreugd 
in de Hornmeer is vrij toegankelijk 
voor iedereen die meer wil weten 
over deze stille jager.

Swingen op dansvloer De Bok
Aalsmeer - Tijdens de eerste avond 
in de vakantie werden jeugdige in-
woners uitgenodigd naar feeste-
rij De Bok te komen voor een swin-
gende kinderdisco. En hier is in gro-
ten getale gehoor aan gegeven. Het 
was gezellig druk in de uitgaans-
gelegenheid aan de Dreef en om-
dat het thema carnaval was, liepen 
er ook best ‘vreemde figuren’ tus-

sen de discogangers. De jongens en 
meiden wisten al snel de dansvloer 
te vinden en waren eigenlijk na twee 
uur nog niet uitgefeest. De medede-
ling dat De Bok regelmatig kinder-
disco’s organiseert, deed de feest-
gangers uiteindelijk wel naar huis 
gaan. Dat ze terug gaan komen, is 
in ieder geval zeker!
Foto: www.kicksfotos.nl. 
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Kaartavond bij 
Ons Genoegen
Aalsmeer - Op dinsdag 4 maart 
houdt kaartclub Ons Genoegen 
weer een speelavond in het ge-
bouw van Ons Tweede Thuis in de 
Hortensialaan. Om 19.30 uur wor-
den de kaarten verdeeld, maar de 
zaal is open vanaf 19.00 uur voor 
koffie, thee en inschrijving. Ieder-
een gaat overigens met een prijs 
naar huis! Velen weten inmiddels de 
weg naar Ons Genoegen te vinden, 
maar neem gerust buren, vrienden 
of bekenden mee naar dit gezellige 
avondje kaarten of rummicuppen. 
Het klaverjassen tijdens de vorige 
speelavond is gewonnen door Joke 
Buys met 5242 punten, op twee Ri-
nus Buskermolen met 5154 en op 
drie is Josephine Kragtwijk geëin-
digd met 5023 punten. De poedel-
prijs is uitgereikt aan Gees Hulsheg-
ge met 3624 punten. De beste rum-
micup speler was Annie Gahrmann 
met 64 punten.

Jan winnaar bij 
ouderensoos
Kudelstaart - Iedere donderdag-
middag is er voor 55+ers een ge-
zellige kaartmiddag in het Dorps-
huis. Belangstellenden zijn van har-
te welkom. Er wordt gekaart van 
13.30 tot 16.30 uur. Het klaverjassen 
op donderdag 20 februari is gewon-
nen door Jan Weij met 5219 pun-
ten, gevold door Huub Bouwmees-
ter met 4938 punten en Riet Pothui-
zen met 4908 punten. Bij het joke-
ren was de hoogste eer voor Gerard 
de Wit met 111 punten. Voor inlich-
tingen: Mevrouw R. Pothuizen, tel. 
0297-340776.

Kaartavond bij 
Allen Weerbaar
Aalsmeer - Op maandag 3 maart 
organiseert Allen Weerbaar voor 
liefhebbers een speelavond. Kla-
verjassen en jokeren staan op het 
programma. Het kaarten begint om 
20.00 uur in ’t Middelpunt in de Wil-
helminastraat. Vanaf 19.30 uur is de 
zaal open voor koffie, thee en in-
schrijving. Kaartliefhebbers zijn van 
harte welkom. Op de speelavond 
van 17 februari was het in ieder ge-
val gezellig druk. Er werd hard ge-
streden, maar het was moeilijk om 
bovenaan te eindigen. De eerste vijf 
plaatsen waren met kleine verschil-
len. Op de eerste plaats Piet Schuit 
met 5267 punten, op twee Kees 
Kuggeleijn met 5072 punten, op drie 
Tiny Buwalda met 5028 punten, op 
vier Wim Spring in ’t Veld met 5002 
punten en op plaats vijf is Annie 
Verkerk geëindigd met 4940 pun-
ten. Het jokeren is gewonnen door 
Emmy Schuit, gevolgd door Marty 
Groenendijk en Jeffrey.

OVAK-Soos in 
Parochiehuis
Aalsmeer - De volgende soosmid-
dag van de OVAk is op woensdag 
5 maart vanaf 14.00 uur in het Pa-
rochiehuis in de Gerberastraat. Het 
klaverjassen op 19 februari is ge-
wonnen door Wim Reuling met 5921 
punten, op twee Engeltje Jongkind 
met 5606 punten en op drie is Ag-
nes de Boer geëindigd met 5473 
punten.

Sjoelcompetitie 
in De Reede
Rijsenhout – Op donderdag 6 
maart houdt sjoelclub Rijsenhout 
weer een speelavond. Sjoellief-
hebbers zijn vanaf 20.00 uur wel-
kom in dorpshuis De Reede aan 
de Schouwstraat. Tijdens het sjoe-
len op donderdag 20 februari is in 
de Hoofdklasse Dirkjan Baardse op 
één geëindigd met 2018 punten, 2. 
Jan Willem Vermeer1781 punten en 
3. Lineke van Brakel 1734 punten. 
Klasse A: 1. Nel Joore 1685 pun-
ten, 2. Elly Lanser 1676 punten en 3. 
Joke van Schie 1670 punten. Klas-
se B: 1. Hans Schijf 1620 punten, 
2. Elisa Arendse 1614 punten en 3. 
Alie van Tol 1602 punten. Klasse C: 
1. Edwin Eikelenboom 1571 punten, 
2. Marc Holleman 1568 punten en 3. 
Karel Eekhoff 1515 punten. 

Dammers K&G bederven 
kampioensfeestje Purmerend
De Kwakel - Dinsdagavond togen 
de Kwakelse dammers naar Pur-
merend voor een belangrijke wed-
strijd in de hoofdklasse. Purmerend 
kon kampioen worden en de dam-
mers van Kunst & Genoegen wa-
ren nog niet degradatievrij. K&G 
speelde voor het vijfde seizoen al-
weer in de vertrouwde opstelling 
met Adrie Voorn, Wim Keessen, 
Piet van der Poel en René de Jong 
achter de borden. Twee jaar gele-
den waren zij kampioen geworden 
en verleden seizoen hadden zij zich 
knap gehandhaafd in de hoofdklas-
se van Noord-Holland. De partij van 
Adrie verliep zeer vlak, al snel ver-
dwenen vele schijven van het bord. 
Daarentegen was Wim heel zuinig 
op zijn schijven, de stand met bij-
na alle schijven op het bord werd 
steeds gecompliceerder. Piet kwam 
iets in de problemen, zijn schijven 
werden van beide kanten in de tang 
genomen. René speelde een gede-
gen opening, half in een hekstel-
ling, maar volop compensatie op 
de ander flank. De eerste klap viel 
bij Wim Keessen, in een gecompli-

ceerde stelling voerde hij een win-
nende combinatie uit, 0-2. Piet van 
der Poel was inmiddels positioneel 
een schijf achter gekomen, pro-
fessioneel voerde zijn tegenstan-
der dit voordeel tot winst, 2-2. Alle 
ogen werden vervolgens op René en 
Adrie gericht, Adrie stond zwaar in 
de verdrukking en René kreeg voor-
deel, positioneel wist hij een schijf 
te winnen. Maar de tijdnood fase 
kwam ook steeds dichterbij, toch 
voerde René uiterlijk kalm zijn voor-
sprong tot winst, 2-4, het hoofdklas-
serschap behouden voor K&G! Zo 
kalm René bleef, zo klam Adrie het 
kreeg, met zijn rug tegen de muur 
vocht hij voor een puntje. Op het 
punt dat zijn tegenstander dacht 
te winnen op de tric-trac lijn, wees 
Adrie op een verplichte slag waar-
door het remise werd, 3-5 voor K&G. 
Purmerend moet nu nog op bezoek 
bij de nummer twee op de lijst waar-
door de champagne nog niet verze-
kerd is. De dammers van K&G kon je 
uitwringen, daarom mochten zij zich 
gelukkig laven aan een dik verdiend 
aperitief.

Klaverjassen bij 
De Geluksvogels
Kudelstaart – Zin in een gezelli-
ge avond klaverjassen? Iedereen is 
van harte welkom bij klaverjasclub 
De Geluksvogels op de woensdag-
avond in het Dorpshuis vanaf 20:00 
uur. Het klaverjassen op 19 febru-
ari is gewonnen door Ben Bon met 
5361 punten, op twee Toon van Es 
met 5151 punten en op drie is Jaap 
Stevens geëindigd met 5128 punten. 
De poedelprijs was deze week voor 
Jaap Streefkerk met 3541 punten. 

Dinsdag darten 
in Middelpunt
Aalsmeer - De dart avond in ’t Mid-
delpunt verliep weer gezellig. Er was 
weer een gastspeler die eens kwam 
kijken hoe het er in ’t Middelpunt 
aan toe ging. Hij dart meestal in ‘t 
dijkhuis en had weleens meegedaan 
aan de jeugd kampioenschappen. 
Dat hij ervaren was, bleek al snel, 
maar desondanks behaalde hij de 
tweede plaats. Tibor Hogervorst had 
beter gegooid en werd eerste. Kees 
de Lange is derde geworden. Het 
darten iedere dinsdag in ’t Middel-
punt in de Wilhelminastraat begint 
om 20.00 uur, de zaal is vanaf 19.30 
uur open voor inschrijving. Iedereen 
vanaf 16 jaar is van harte welkom.

Poel’s Eye in het Dorpshuis
Danny Zorn prolongeert 
tijdens 11e Open Darts
Kudelstaart - Vorige week za-
terdag was al weer de elfde Ku-
delstaart Darts Open. De tien voor-
gaande Opens leverden evenzoveel 
winnaars op. Hoewel er vele ver-
schillende winnaars waren, was het 
lijstje niet-winnaars nóg groter. Kij-
kende naar de stand van de regu-
liere competitie was het rijtje favo-
riete darters zelfs erg groot. William 
Hunitetu, Wim Grapendaal, Erik Jan 
Geelkerken, Remco Maarse, Tjitte 
Miedema, Bak, Ronald Baars en Gil-

bert van Eijk konden op basis van 
hun Top Tien notering tot de favo-
rieten worden gerekend, maar wis-
ten de Kudelstaarts Open tot op he-
den niet te winnen. Nick Dekker en 
Danny de Hartog stonden welis-
waar niet in dit rijtje, maar moch-
ten tóch lang hopen op hun eerste 
Open titel. Zij verloren echter jam-
merlijk in de halve finale. De fina-
le bleek uiteindelijk dezelfde bezet-
ting te hebben als vorig jaar; Danny 
Zorn tegen William Hunitetu. Dan-

 Winnaars William Hunitetu (links) en Danny Zorn.

ny won vorig jaar, en voegde deze 
belangrijke prijs aan zijn erelijst toe, 
die al rijk gevuld was met vier kam-
pioenschappen (van de twee weke-
lijkse competitie) en vijftien gewon-
nen speelavonden. Hoewel de ere-
lijst bij de Poel’s Eye van Danny dus 
beduidend groter was dan die van 
William, was William de laatste tijd 
juist goed op dreef. Dit was zelfs 
zijn vijfde finale plaats op rij bij de 
Poel’s Eye, terwijl Danny dit seizoen 
op één finale plaats bleef steken. Na 
een spannende en goede wedstrijd 
won Danny dan toch. 
Hij werd dus de eerste darter die 
de Kudelstaart Open twee keer 
wist te winnen, en nog wel twee 
keer op rij ook. Er was echter ook 
een verliezerronde. Hier waren Rob 
Braam en René Kruit hard op weg 
naar de finale, maar zij verloren he-
laas de halve finale. Rob Broekhof 
haalde de finale wel, maar verloor 
van de uiteindelijke winnaar; Kili-
an Broere. De hoogste uitgooi van 
de avond werd gegooid door Dan-
ny de Hartog, een mooie finish van 
148. Ook werd er weer gegooid voor 
de Ttriple Pot. Pieter Langelaan had 
het winnende lot gekocht en mocht 
proberen de juiste triple te gooi-
en. Helaas voor Pieter lukte hem 
dat niet en dus bleef de pot staan 
voor de volgende keer. De volgen-
de dartsavond is weer een gewone 
speelavond en is morgen, vrijdag 28 
februari, in het Dorpshuis van Ku-
delstaart. Iedereen is welkom, da-
mes en heren, jong en oud, vooraf 
inschrijven is niet nodig. De inschrij-
ving sluit om 20.00 uur, deelname 
kost vier euro en de minimum leef-
tijd is 15 jaar. Op de website www.
poelseye.nl is nog meer informatie 
te vinden.

Voetbalwedstrijd zaterdag
Aalsmeer vergeet punt mee 
te nemen uit Nootdorp
Aalsmeer - Eén fout in de 26e mi-
nuut: gevolg 1–0 achterstand. En 
vervolgens drie maal vrij voor de 
keeper, maar niet scoren in de gelijk 
opgaande wedstrijd tegen Nootdorp 
is kort samengevat de 1-0 neder-
laag. Op een zwaar veld lieten Noot-
dorp en Aalsmeer zien dat ze moe-
ten vechten voor de punten. Geen 
mooi voetbal dus, maar daar gaat 
het in deze situatie niet meer om. 
Veel directe duels en gevechten om 
de bal kenmerkten dit duel. Noot-
dorp in het heen-duel in Aalsmeer 
een klasse sterker (0-3) bakte er 
weinig van. Achterin was men kop-
pend sterker, maar langs de grond 
ging er veel mis. Aalsmeer maak-
te daar geen gebruik van. Voor-
in was Leroy Versteegen met een 
vrije rol een lastig mannetje, snel 
en getruckt werd hij veel te wei-
nig aangespeeld door zijn ploegge-
noten. In Bart de Jong in de basis 
voor Tim Millenaar (geschorst) had 

hij een lastige tegenstander. Behou-
dens het doelpunt in de 26e minuut 
(balverlies Peter Neuvel op het mid-
denveld) kon Nootdorp niet over-
tuigen. Aalsmeer kreeg een paar 
mooie kansen in de eerste helft, 
maar Stefan v.d. Dussen, Nick Duijn 
en Wesley van Schaik maakten daar 
geen gebruik van. Nootdorp kreeg 
in de eerste minuten van de twee-
de helft een paar serieuze kansen 
om de wedstrijd op slot te gooien, 
maar hadden het vizier ook niet op 
scherp. Omzetting en het inbren-
gen van twee aanvallers door trai-
ner Anthony Servinus brachten niet 
het verdiende punt. Thomas Har-
te, Burak Sitil en in de slotminuut 
Mike Vos slaagden er niet in om 
de bal achter doelman Björn Be-
nard te knallen. Het wordt wel erg 
lastig voor Aalsmeer om de nacom-
petitie te halen. Aalsmeer was de 
meest aanvallende ploeg in de eer-
ste minuten. 4-3-3 spelend leverde 

het geen echte kansen op. Alleen 
Wesley van Schaik kon op een pass 
van Burak Sitil de bal in het doel 
schieten. Scheidsrechter Mekes-
tein zag hier een overtreding in en 
keurde de goal af. Uit een vrije trap 
van Nick Duijn in de 21e minuut 
kreeg Stefan v.d. Dussen een goe-
de kopkans. Hij liet zich aftroeven 
door doelman Björn Benard. Bal-
verlies van Peter Neuvel op het mid-
denveld in de 26e minuut luidde de 
1-0 in. Via een Aalsmeerbeen werd 
de corner door Boy Wotte koppend 
met het achterhoofd door de fysiek 
sterke spits Rashidi Gilkes verlengd, 
1-0. Nick Duijn kreeg de beste kans 
in de eerste helft. Zijn schot in de 
29e minuut werd uitstekend gepa-
reerd door de keeper. De wedstrijd 
ging gelijk op. Aalsmeer meer aan-
vallend en Nootdorp loerend op de 
counter, maar de ruststand bleef 
1-0. Met Thomas Harte naar voren 
geschoven in de spits in de tweede 
helft werd het oppassen voor Noot-
dorp. In de eerste seconden kreeg 
men een unieke kans op 2-0. We-
sley van Schaik werkte de bal niet 
goed weg en Rashidi Gilkes zag zijn 
schot over gaan. Het tempo ging 
omhoog en daarmee ook de fouten. 
Als kijkspel wel leuk om te zien. Le-
roy Versteegen probeerde het in de 
53e minuut op aangeven van Rashi-
di Gilkes alleen voor Ray Smidt met 
een lob. De bal ging rakelings over. 
Wissel 53e minuut: Dirk Jan v.d. 
Meer voor de geblesseerde Bart de 
Jong. Thomas Harte had in de 60e 
minuut een vrije doorgang maar 
zijn te gehaaste schot ging hoog 
over. Een vrije trap van Burak Si-
til in de 71e minuut vloog rakelings 
over de kruising. Wissel 73e mi-
nuut: Mark Ruessink voor Indy van 
Koert en wissel 82e minuut: Mike 
Vos voor Salih Yildiz (had niet zijn 
dag). Aalsmeer ging vol op de aan-
val en de grootste kans kreeg Mike 
Vos in de 95e minuut. De hoek voor 
het uitzoeken raakte hij de keeper 
en zo bleef het 1-0 voor Nootdorp. 
Zaterdag 1 maart speelt Aalsmeer 
thuis aan de Dreef. Tegenstander 
is B.V.C.B uit Bergschenhoek. Aan-
vang 14.30 uur. 

Jack van Muijden

Gouden en zilveren medailles 
voor zwemsters van Oceanus
Aalsmeer - Afgelopen weekend 
stond voor een 4 tal zwemsters van 
Oceanus in het teken van the Hague 
Gold Grand Prix 2014 in een 50 me-
ter bad. Giuliia Corsi had zich inge-
schreven voor de 200m vrij, Emma 
van Zanten voor de 200 rug en de 
100 rug, Lianne Bouwmeester voor 
de 200 vrij, 200 rug, 400 wissel, 200 
wissel, 200 school en Fabienne Vork 
voor de 200 vrij, 400 vrij , 200 wis-
sel en 400 wissel. Giulia zwom za-
terdag de 200 vrij in een tijd 2.30.74 
met deze tijd mocht ze door naar de 
finale serie. 
In de finale zwom Giulia nogmaals 
2 seconde van haar tijd af en werd 
uiteindelijk vierde in een tijd van 
2.28.15. Dit betekende ook dat Gi-
ulia een prachtig limiet heeft ge-
zwommen voor het aankomende 
NJK. Emma zwom in de voorron-
des op de 200 rug iets boven haar 
tijd, maar wist wel een finale plaats 
te pakken. In de finale zwom Emma 
toch weer een seconde van haar tijd 
af wat een mooie vijfde plaats op le-
verde. De 100 rug wist Emma haar 
tijd te evenaren en als klap op de 
vuurpijl behaalde Emma in de fina-
le goud op de 100 rug in een super 
tijd van 1.15.73. Op een haar na mis-
te Emma haar NJK limiet (1.15.51), 
maar na maanden lang herstel van 
de ziekte van pfeiffer en de gedre-
venheid die Emma toont zal zij op 
een volgde wedstrijd vast die limiet 
gaan pakken. Lianne Bouwmeester 
had een druk programma was inge-
schreven voor maar liefst vijf afstan-
den. Ze wist goud te behalen op drie 
afstanden: 200 school (2.57,50) waar 
Lianne oppermachtig was, 200 wis-
sel 2.37.77 en 200 rug 2.37.72. Op de-
ze drie afstanden zwom zij ook nog 

eens drie keer een persoonlijk re-
cord. De 200 vrij was ook een finale 
plek weggelegd, daar werd Lianne 
uiteindelijk zevende in een tijd van 
2.29.27. En op de 400 wissel, één van 
de zwaarste afstanden met zwem-
men, behaalde zij een mooie zes-
de plek in een tijd van 5.54.66. Fabi-
enne Vork zwom ook een pittig pro-

gramma. Zo zwom zij op het lood-
zware nummer de 400 wissel een 
tijd van 5.30.96 wat in een mooie 
vierde plek resulteerde. Ook de 200 
vrij mocht Fabienne uitkomen in de 
finale serie en daar wist zij het zil-
ver te winnen in een prachtige tijd 
van 2.16.33. Op de 200 wissel en de 
400 vrij knalde Fabienne in de fina-
le naar twee prachtige gouden me-
dailles. De 200 wissel in een tijd van 
2.33.48 en de 400 vrij in een tijd van 
4.49.27. Op alle afstanden wist zij 
persoonlijke records te zwemmen 
en ook nog eens vier keer een limiet 
voor het aankomend NK.

Zaterdag 1 maart:
AALSMEER
Aalsmeer 1 - BVCB 1 14.30 u
Aalsmeer 2 – Marken 2 12.00 u
Aalsmeer 3 – CSW 5 11.30 u
Aalsmeer 4 – ABNAMRO 4 14.30 u
Aalsmeer 5 - Abcoude 2 14.30 u
Aalsm/RKAV.Vet.1 – Arsenal Vet.2 14.30 u

Vrouwen
Eemnes VR.1 - Aalsmeer VR.1 13.00 u

RKAV
Aalsm/RKAV Vet.1 – Arsenal Vet.2 14.30 u

Wedstrijden Veldvoetbal
RKDES
Vrouwen
RKDES VR.1 – Die Haghe VR.1 13.00 u

Meisjes
DSS MD.1 - RKDES MD.1 11.00 u

SCW
Hercules Zaand. Vet.1 - SCW Vet.1 14.30 u

Zondag 2 maart:
RKDES
RKDES 2 – Weesp 2 11.00 u
Ouderkerk 6 - RKDES 7 14.00 u

Zeilcoryfee geeft lezing bij WVA

Dijkstra over imposante 
J-Klasse en de Bestevaer
Aalsmeer - Zeilcoryfee Gerard 
Dijkstra geeft zelden lezingen, maar 
maakte voor de Watersport Vereni-
ging Aalsmeer graag een uitzondering. 
Dijkstra maakte als jonge dertiger fu-
rore bij de Whitbreadrace rond de we-
reld ‘77/’78, aan boord van de kits Flyer 
I, als rechterhand van schipper Connie 
van Rietschoten. Het snelle jacht werd 
soms van zoveel zeil voorzien, waaron-
der een dubbele fok,dat het doek uit 
de lijken werd geblazen. Op de im-
posante foto is alles nog net heel. De 
oceaanzeiler en wereldberoemde nau-
tisch architect vertelde over zijn rol 
bij de revival van de adembenemen-
de J-class schepen (anno 1930, nog 
3 varend), waarvan de afgelopen ja-
ren in Nederland 7 replica’s gebouwd. 
Dijkstra maakte de refit van de origi-
nele schepen en tekende de lijnen van 
de gemoderniseerde onderwatersche-
pen. Veel handwerk wordt volledig in 
Nederland uitgevoerd. Na de pauze 
vertelde hij over zijn eigen ijsversterk-
te schip Bestevaer II met een steven 

van 10 mm dik aluminium. Hij maak-
te deze zomer een reis naar noordelij-
ke wateren (IJsland, Lofoten, Barents 
Zee, Archangelsk).Het polaire water is 
leeg, de kusten zijn zonder havens. De 
reis was met hulp van vrienden in Rus-
land goed voorbereid, het hele vaar-
schema was gemeld bij de autoriteiten 
en moest van dag tot dag stipt wor-
den afgewerkt maar ze zijn altijd cor-
rect behandeld. De terugreis ging bin-
nendoor over kanalen en meren in 
het vlakke land, tot aan St.Petersburg, 
waarna het schip over de Oostzee te-
rug naar Nederland voer. Het publiek 
in de volle ledenzaal van de WVA heeft 
genoten van Gerard’s verhaal vol van 
technische kennis, liefde voor mooie 
schepen en sportief zeemanschap. Ter 
herinnering en als dank voor de mooie 
middag bood de Lezingencommis-
sie hem een schaaltje aan met daar-
op geschilderd in Delfts blauw de Be-
stevaer II. Surf naar www.jclassyachts.
com voor spectaculaire foto’s .
Ronald de Jongh

Kampioenen bij STG VZOD 
Kudelstaart - Schaatstrainings-
groep VZOD kijkt terug op een 
prima seizoen met goede presta-
ties van haar leden. Bij de verre-
den clubkampioenschappen pro-
longeerden Imke Brommer bij de 
dames en Jordy Buskermolen bij 
de heren hun titel. De enthousias-
te jeugdleden laten ook dit seizoen 
weer veel progressie zien met onder 
andere een prachtige derde plaats 
van Nienke van Dok bij het Neder-
lands Kampioenschap voor pupillen 
in Groningen. 
In Haarlem leverden Femke Gerrit-
sen, Sijmen Egberts en Nienke ook 
prima prestaties door in hun cate-
gorie dit seizoen als eerste te ein-
digen in de marathoncompetitie. 
Vermeldenswaard zijn zeker ook de 
prestaties van de senioren in het 

marathonpeloton op het hoogste ni-
veau. Erik Valent heeft lange tijd op 
de Weissensee in de kopgroep ge-
reden tijdens de NK marathon en 
Sjors Spaargaren kon zich als rijder 
in de eerste divisie lange tijd van vo-
ren handhaven. Bij de dames reed 
Michelle Buskermolen prima mee in 
het peloton, maar kon door een bij-
na valpartij in de slotfase niet ver-
der komen dan een 29e plaats. De 
komende weken zullen de schaat-
sende leden van de STG VZOD nog 
veelvuldig op de ijsbaan Haarlem te 
zien zijn bij de wekelijkse trainin-
gen, langebaan- en marathonwed-
strijden. Vanaf eind maart met het 
ingaan van de zomertijd zullen de 
fietstrainingen weer van start gaan. 
Kijk voor meer informatie op www.
stgvzod.nl.



Van beurs naar sportvloer
Aalsmeer - Tijdens de Beursvloer 
op het gemeentehuis van Hoofddorp 
ontstond een vruchtbaar contact 
tussen Beschermd Wonen De Baron 
en Rabobank Regio Schiphol. Resul-
taat was een sportief uitje voor cliën-
ten van De Baron naar The Beach in 
Aalsmeer, voor een potje beachvol-
leybal, én een televisie voor de ge-
meenschappelijke ruimte van De Ba-
ron. Vorige maand werden negen cli-
enten, twee begeleiders en een sta-
giaire ’s middags opgehaald en met 
chique vervoer naar The Beach ge-

bracht. Daar ontmoetten ze de veer-
tien medewerkers van de afde-
ling Corporate Banking van de Ra-
bobank. Nadat iedereen zich in zijn 
sportieve outfit had gehesen en de 
vier teams waren samengesteld kon 
de wedstrijd beginnen, tussen team 
Kansloos 13, the A-team, De Baron-
nen en team Alfa. Na een flitsende 
start werd het spel helaas na 10 mi-
nuten even gestaakt. Een cliënt van 
De Baron scheurde zijn kniebanden 
en moest per ambulance naar het 
ziekenhuis worden vervoerd. Team 

Topdag Oceanus zwemmers
Aalsmeer - Zondag 16 februari en 
het was tijd voor een wedstrijd vol 
sprintgeweld te Hilversum. De juni-
oren 2 tot en met de senioren van 
zwemvereniging Oceanus streden 
eerst in de ochtend om zich te plaat-
sen voor de finales die in de middag 
gezwommen zouden gaan worden.  
De ochtendseries leverde al mooie 
resultaten op met finale plekken 
voor veel Oceanus zwemmers. Dat 
beloofde een mooi finale klapstuk te 
gaan worden. Tussen de junioren en 
finales in streden de minioren en ju-
nioren 1 in anderhalf uur tijd om de 
medailles en het was spannend. Ge-
start werd met de 50 vlinder, waarbij 
Amber C. het goud veroverde, Anouk 
H. het zilver en Jane en Femme het 
brons. Persoonlijke records waren er 
voor Nina, Lois, Jane, Anouk en Am-
ber C op deze afstand. De jongens 
minioren 5 en 6 begonnen aan de 50 
vrij  waarbij Thomas W. beslag legde 
op goud en Finn op het brons. Vig-
go, Michael, Luuk en Finn scherpten 
allen hun tijden aan op deze afstand. 
De jongens minioren 3 en 4 waren 
ook zeer succesvol, Jayden en Jort  

zilver en Jochem brons. Bij de meis-
jes minioren 5 en junioren 1 wisten 
Amber C. en Anouk H. een gouden 
en bronzen plak weg te kapen op de 
50 rug. Olivia zwom een super race 
en maakte het Amber C. heel moei-
lijk , Olivia wist met een 39,95 haar 
tijd met 3 seconde aan te scherpen, 
ook Anouk H. scherpte haar tijd aan. 
De 50 meter rug bij de minioren 3 en 
4 leverde Claire een tijd op van 54,35 
en hiermee haalde ze 5 seconde van 
haar tijd af. Ook Madelief 51,78, Da-
nique 48,62 en Femme 44,90 wa-
ren sneller dan de inschrijftijd, waar-
bij Femme een bronzen medaille 
mocht ophalen. De 50 vlinder lever-
de goud op voor Thomas W. en zilver 
voor Finn en Jochem. Jane en Clai-
re kaapten de zilveren medaille weg 
op de 50 school. Goud voor Thomas 
en Liam op de 50 rugslag en Da-
wid veroverde een pracht van een 
persoonlijk record met een tijd van 
51,22. 50. De schoolslag leverde Gijs 
een tijdsverbetering op, hij ging van 
55,62 naar 54,54. Finn zwom zich-
zelf naar het goud op zijn favorie-
te slag. Liam kaapte bij de minioren 

Thamen neemt 
carnavalsduik
Streek - Zondag 2 maart is het car-
naval. Nu wordt er altijd gezegd dat 
carnaval gevierd wordt onder de 
grote rivieren, maar duikteam Tha-
men heeft besloten om carnaval te 
vieren ‘in de rivieren’. Dit wordt het 
eerste jaar sinds de oprichting van 
duikteam Thamen in 1975 dat er 
carnaval gevierd zal worden. De op-
roep was ‘pimp je duikpak op’ en 
kom op 2 maart duiken in het Haar-
lemmermeerse bos. Wel moet er 
voor worden gezorgd dat alles vei-
lig gebeurd. Degene met de meest 
originele outfit ontvangt een mooie 
prijs. Een ieder die wil zien in wat 
voor kostuum gedoken gaat wor-
den is van harte welkom op 2 maart 
in Hoofddorp bij Vork en Mes van-
af 9.30 uur. Na afloop van de duik 
vanaf 10.00 uur wordt gezorgd voor 
in inwendige mens. Voor meer infor-
matie over de carnavalsduik of over 
duiken in het algemeen zie:  www.
thamen-diving.nl.

Programma 
handbal
Zaterdag 1 maart
10.00 uur:  FIQAS Aalsmeer, meisjes C1 
 – NEA
11.00 uur:  FIQAS Aalsmeer, jongens C1 
 – Najaden
20.00 uur:  FIQAS Aalsmeer, heren 1 – 
 Lions (eredivisie, nacompetitie)

Zondag 2 maart
10.00 uur: FIQAS Aalsmeer, jongens B3 
 – Rijnstreek
11.00 uur:  FIQAS Aalsmeer, meiden B2 
 – DSOV
12.00 uur:  FIQAS Aalsmeer, jongens B1 
 – Swift (jeugddivisie)
13.10 uur:  FIQAS Aalsmeer, dames 3 
 – Zeeburg

Alle wedstrijden worden thuis in 
sporthal De Bloemhof aan de Horn-
weg gespeeld. Publiek is van harte 
welkom.

Koppelkaarten 
BV Hornmeer
Aalsmeer - Op vrijdag 28 februa-
ri houdt buurtvereniging Hornmeer 
voor liefhebbers weer een koppel-
speelavond in het buurthuis aan de 
Roerdomplaan 3. Klaverjassen en 
jokeren staan op het programma. 
Vanaf 20.00 uur worden de kaar-
ten verdeeld, de zaal is open van-
af 19.30 uur voor koffie, thee en in-
schrijving.  Het klaverjassen op 21 
februari is gewonnen door Mia 
Huijkman met 5508 punten, op twee 
Coen Vis met 5378 punten en op 
drie is Theo Nagtegaal geëindigd 
met 5345 punten. De poedelprijs 
was voor Paul Schouten met 3715 
punten. Het jokeren is gewonnen 
door Loes van de Terp.

Alfa moest hierdoor met één man 
minder verder, maar wist toch in 
een spannende finale te winnen van 
team Kansloos 13. Na uitreiking van 
de medailles werden alle inspannin-
gen beloond met een heerlijk buf-
fet. De geblesseerde cliënt ontving 
overigens als kleine troost diezelfde 
avond nog een medaille in het zie-
kenhuis. Toetje was een prachtige 
televisie die Ruud Hecke, Rayondi-
recteur van Rabobank Regio Schip-
hol via het Coöperatiefonds moge-
lijk had gemaakt. Jan van den Bo-
gert, manager van de Rabobank en 
een van de teamleden: “Als coöpe-
ratie voelt de Rabobank zich verant-
woordelijk voor een duurzame ont-
wikkeling van welzijn en leefbaar-
heid in onze regio. 

Daarom hebben wij het Coöpera-
tiefonds, waarin de Rabobank jaar-
lijks een deel van haar winst stort en 
dat besteedt aan projecten die daar 
aan bijdragen.” Ondanks de moei-
lijke start met de geblesseerde me-
debewoner kijkt een ieder met veel 
plezier terug op een geslaagd, spor-
tief en goed geregeld uitje. De Baron 
is een van de beschermd wonen-lo-
caties van RIBW K/AM. RIBW K/AM 
is gespecialiseerd in begeleiding en 
ondersteuning van mensen die (tij-
delijk) kwetsbaar zijn door psychia-
trische of psychosociale problemen. 
Zie voor meer informatie: www.ribw-
kam.nl.

de gouden medaille weg. Het zat er 
op en de oogst was rijkelijk. Het was 
de beurt aan de ‘groten’ om te gaan 
knallen bij de finales. In de eerste fi-
nale, de 50 vlinder, is goud behaald 
door Michelle, zilver door Simone en 
brons door Amber B en Dana. Tij-
dens de tweede finale, de 50 meter 
vrije slag legden Bart en Vincent be-
slag op het goud en is zilver uitge-
reikt aan Rick. Finale drie, 30 me-
ter rug: goud voor Michelle en brons 
voor Britt, Eva en Artemis. Bart be-
haalde goud tijdens de vierde finale, 
50 meter vlinder. 
De vijfde finale, 50 meter school, 
heeft Danielle goud opgeleverd en 
zilver is behaald door Amber, Dana 
en Eva. Goud ook voor Bart en Vin-
cent tijdens de zesde finale, 50 me-
ter rug, zilver voor Rick en brons 
voor  Sohrab en Dennis. Michelle en 
Eva behaalden goud tijdens de ze-
vende finale, 50 meter vrije slag, en 
Amber B en Dana zilver.  En de laat-
ste finale, 50 meter schoolslag, wist 
Rick voor Oceanus af te sluiten met 
een zilveren medaille. Heel veel me-
dailles behaald deze dag en er zijn 
ook nog eens tijdens de finales 31 
persoonlijke records gezwommen. 
Een topdag!

Nog drie kandidaten voor 
ZABO zaalvoetbaltitel
Kudelstaart – Na de elfde speel-
ronde zijn er nog drie kandidaten 
over voor de ZABO-titel 2014. LE-
MO lijkt afgehaakt na het verlies 
van afgelopen weekend. De ploeg 
zakte naar plaats vier en heeft nu 
acht punten achterstand op koplo-
per VVZS. De elfde speelronde vond 
plaats in de Proosdijsporthal op za-
terdag 22 februari. De openings-
wedstrijd ging tussen Piller Sport en 
LEMO. Bij de rust was de tussen-
stand 1-2 in het voordeel van LE-
MO door fraaie goals van Lorenzo 
Zorn. In de tweede helft wist Piller 
Sport veelvuldig het doel van Remco 
Schalkwijk te vinden. Via doelpun-
ten van Mark Pothuizen (4x), Ibra-
him El Amadi en Paul den Haan lie-
pen de Kudelstaarters uit naar een 
riante 7-2 voorsprong. LEMO ver-
schalkte in de slotfase nog drie 
keer keeper Adil en sloot de par-
tij  draaglijk af. Eindstand 7-5 voor 
Piller Sport. Vervolgens trad Heem-
horst Watersport aan tegen Lemo 
Gaat Los. De ploeg van coach Ber-

tus Heeren voegde drie punten toe 
aan het totaal door een  knappe 
overwinning te boeken. Eindstand 
6-3 voor Heemhorst. Het derde du-
el van het avondje ZABO ging tus-
sen Amsec Beveiliging en La Furia 
Roja. Het team van Amsec heeft tij-
dens de tweede seizoenshelft nog 
niet te juiste vorm te pakken. De 
ploeg wist niet te scoren, de tegen-
stander deed dat wel. Eindstand 0-5 
voor La Furia Roja. Koploper VVZS 
kreeg de punten niet kado van Po-
lonia Aalsmeer. VVZS won de par-
tij met een miniem verschil en blijft 
lijstaanvoerder: eindstand 7-6. Het 
slotduel was de strijd tussen Schijf 
Grondboringen en Holex en eindig-
de met de cijfers van 7-3 voor Schijf. 
Stand aan de kop: VVZS 11-29, 
Schijf Grondboringen 11-28, La Fu-
ria Roja 11-23, LEMO 11-21, Piller 
Sport 11-14. De twaalfde speelron-
de volgt op zaterdag 8 maart in de 
Proosdijhal. 

Foto: www.kicksfotos.nl.

Edwin van Maas 
hoofdtrainer SCW
Rijsenhout - Het bestuur, techni-
sche commissie en de spelersgroep 
zijn zeer verheugd met het aanstel-
len van Edwin van Maas (46) als 
hoofdtrainer. Edwin van Maas is nu 
8 jaar senioren trainer van eerste elf-
tallen  en in de regio waarschijnlijk 
het meest bekend als trainer van VV 
Aalsmeer. Daarna werkzaam bij vv. 
UNO (zaterdag) en momenteel as-
sistent trainer bij Amstelveen/Heem-
raad. Met zijn voetbalervaring en be-
leving kan hij bijdragen aan de ver-
dere ontwikkeling van de selec-
tie en voortborduren op de ingesla-
gen koers van verzorgd en attrac-
tief voetbal. Edwin van Maas  tekent 
een contract voor één seizoen, met 
de intentie langer met elkaar door 
te gaan. Edwin van Maas woont met 
zijn vrouw Marieke en twee zoons in 
Hoofddorp.

Voetbal zondag
Winst voor RKAV dankzij 
tomeloze inzet
Aalsmeer - De brigade van trainer 
Erwin Munnich heeft de zeer trouwe 
aanhang die bij elke wedstrijd aan-
wezig is niet teleurgesteld. In een 
sidderende wedstrijd tegen CTO’70, 
die alle kanten op kon, heeft RKAV 
aan het langste eind getrokken. Wat 
er met honderd procent inzet be-
reikt kan worden, is zondag met drie 
punten beloond. Onder leiding van 
scheidsrechter de heer Daoudi be-
gon de wedstrijd vijf minuten te laat, 
dat was ook het enige foutje van de-
ze scheidsrechter. Gelijk na het be-
ginsignaal trok de oranje brigade 
van trainer Dave Seegers ten aanval. 

Reeds in de eerste minuut was het 
Roy Bruil die de kwaliteiten van 
doelman Stephan van Halm uit-
probeerde, zonder succes overi-
gens. In de derde minuut was daar 
de eerste, van vele, voor Robert van 
Leeuwen maar door te lang wach-
ten ging deze kans verloren. CTO’ 
70 bleef het proberen, een bom-
bardement van kansen daalde neer 
in het strafschopgebied van RKAV. 
RKAV doorstond dit oranje gevaar 
met verve. Tot de achtentwintigste 
minuut, de geheel vrijstaande Roy 
Bruil rook zijn niet te missen kans, 
en via de binnenkant paal was het 
raak: 1-0. Even later moest de ge-
blesseerde Tom Schrama het veld 
verlaten, Alexander Goes was zijn 
vervanger. CTO’70 had nu nog maar 
een gedachte, revanche nemen op 
de 3-1 nederlaag in Aalsmeer. Maar 
zover lieten de RKAVers het niet ko-
men. De ruggen werden gerecht 
en met een tomeloze inzet werd 
de tegenstander tegemoet getre-
den. En met succes. Barry Sprin-
gintveld, weer ouderwets bezig, 

gaf uit een vrije trap de bal perfect 
voor en de vrijstaande Fabian Waay-
man kon met een fraaie kopbal de 
doelman van CTO’70 verschalken: 
1-1. RKAV kreeg nu meerdere kan-
sen, vooral Robert van Leeuwen 
kreeg de kans om koningsschutter 
te worden, maar helaas zijn vizier 
was onscherp. RKAV was nu be-
gonnen aan een reeks van aanval-
len. Het was Alexander Goes op de 
linkerkant bij Vincent van de Laan, 
die op zijn beurt Barry Springintveld 
wist te vinden, dat was voor Bar-
ry een buitenkans en na een fraaie 
inzet was het 1-2. De tweede helft 
gaf een zeer gemotiveerde RKAV te 
zien. Met man en macht werd er ge-
werkt, en in de vijf en zestigste mi-
nuut leek dat vruchten af te wer-
pen. Het was Barry Springintveld die 
het doel wist te vinden, maar de as-
sistent scheidsrechter van CTO’70, 
Cees Houweling, had buitenspel 
geconstateerd, hij was wel de enige. 
CTO’70 probeerde er van alles aan 
om tot een redelijk resultaat te ko-
men. Dat leek nog te lukken ook in 
de slotfase van de wedstrijd, maar 
de inzet van Rene Dolstra werd op 
zeer kundige wijze door de sluit-
post van RKAV tot hoekschop ver-
werkt. Het bleef bij de stand van 1-2. 
Een overwinning die grotendeels te 
danken is aan de tomeloze inzet 
van de RKAV brigade, met aan het 
hoofd dit keer Fabian Waayman, die 
met zijn teamgenoten met opgehe-
ven hoofd het veld kon verlaten. Ko-
mende zondag 2 maart geen wed-
strijd. RKAV speelt op 9 maart thuis 
tegen Geuzen/Middenmeer vanaf 
14.00 uur.

Theo Nagtegaal

Jeugdhandbal
A1 kampioen Jeugddivisie!
Aalsmeer - De laatste wedstrijd van 
seizoen was voor de heren A van 
FIQAS Aalsmeer een beslissende: 
thuis tegen de nummer drie Hou-
ten/ SDS ’99 moesten de mannen 
minimaal een punt pakken om zich 

kampioen te mogen noemen van 
de jeugddivisie A. Met de afwezig-
heid van een flink aantal basisspe-
lers leek dat nog geen eenvoudige 
opgave te worden.  Gelukkig waren 
er veel B-jongens beschikbaar die 

graag kwamen om te helpen. Bijzon-
der was ook de hoeveelheid keepers. 
Eigenlijk stonden Mark Kooij en Lars 
Stieva op de lijst, maar ook Jere-
my Hooijman en Marco Verbeij wil-
den graag bij deze beslissende par-
tij zijn en uiteraard waren ze ook nu 
meer dan welkom. Verder waren het 
Niels de Jong, Rein van Dam, Glenn 
van der Laarse, Tom Persoon, Dawid 
Sus, Dani Tulp, Mitchell Kamsteeg, 
Sven van Vuren en Eric Blaauw die 
de strijd aangingen. Floris Offerman 
en Tim Heezius zijn herstellende van 
blessures, maar waren van de par-
tij om de mannen aan te moedigen. 
Vanaf het begin van de  wedstrijd 
toonden de heren het ruim aanwe-
zige publiek dat ze wilden winnen. 
Makkelijker dan verwacht ston-
den ze bij de rust al voor en deze 
voorsprong werd direct na rust ver-
der uitgebouwd. Zo ver zelfs dat al-
le spelers ruim speelminuten kregen 
en keeper Marco zelfs als veldspe-
ler de kans kreeg om een doelpunt 
te maken. De eindstand werd uitein-
delijk bepaald op 31-22. De treffers 
kwamen op naam van Niels (13x), 
Rein (6x), Tom (5x), Erik en Dani (2x) 
en Sven, Marco en Dawid (1x).   

‘Handbalkraker’ in de Bloemhof
FIQAS Aalsmeer start 
nacompetitie zaterdag
Aalsmeer - Aanstaande zaterdag 1 
maart gaat het voor de handballers 
van FIQAS Aalsmeer echt beginnen: 
dan start de nacompetitie. Nadat ze 
in de reguliere competitie als eerste 
zijn geëindigd, spelen ze nu in kam-
pioensgroep A, samen met de num-
mers drie (OCI/Lions) en vijf (E&O). 
Er wordt een hele competitie afge-
werkt van twee uit- en twee thuis-
wedstrijden en de beste twee plaat-
sen zich daarna voor de kruisfina-
les tegen de nummers één en twee 
uit de kampioenspoule B (met Kras/
Volendam, Eurotech/Bevo en JMS/
Hurry Up). Omdat het een poule van 
drie is zijn er zes speelrondes, maar 
is elke ploeg ook twee keer vrij. Zo 
had FIQAS Aalsmeer vorig week-
end geen wedstrijd terwijl Lions en 
E&O het tegen elkaar opnamen in 
Geleen. De Limburgers wonnen en 
staan nu bovenaan in de poule met 
vier punten: de twee van de over-
winning en hun twee bonuspun-

ten. De Aalsmeerders beginnen met 
drie bonuspunten. Zaterdag staat 
de eerste thuiswedstrijd op het pro-
gramma: dan komen de Lions naar 
de Bloemhof. Een sterke tegenstan-
der, die de ambitie heeft om te strij-
den voor de titel. Eerder in het sei-
zoen werd de thuiswedstrijd door 
FIQAS Aalsmeer gewonnen met 
26-17, maar verloor men de uitwed-
strijd: het werd 31-28 voor de Li-
ons. Het belooft dus een spannen-
de wedstrijd te worden! En waar de 
doelstelling van FIQAS Aalsmeer in 
het begin van het seizoen nog was 
om bij de eerste vier te eindigen, 
is dat inmiddels wat bijgesteld: de 
koppositie na de reguliere compe-
titie smaakt naar meer en de man-
nen gaan voor de eerste plaats in 
de kampioenspoule en willen daar-
na zien hoe ver ze kunnen komen. 
De kraker begint zaterdag om 20.00 
uur. Mis het niet! En kom op tijd 
naar d e B loemhof, w ant v ol i s v ol.         

Zwemcompetitie jeugd
Laatste Jaargangwedstrijd 
voor Amber, Thomas en Finn
Aalsmeer - De Oceanus zwemmers 
Amber Celie, Thomas Weening en Fin 
Vos hebben afgelopen weekend voor 
de allerlaatste keer aan de Jaargang-
wedstrijd in Leiden deelgenomen. Vol-
gend jaar zijn ze alle drie junior en ho-
pen ze op het NJK te mogen zwem-
men. Op zaterdag mochten Amber Ce-

lie en Thomas Weening voor Oceanus 
uitkomen. Thomas mocht meteen in 
programma 1 van start op de 100 me-
ter vrije slag direct gevolgd door Am-
ber. Ze zwommen allebei iets boven 
hun tijd. In programma 6, de 200 meter 
wisselslag, was het weer de beurt aan 
Thomas. Hij wist ruim 5 seconde van 

zijn tijd af te zwemmen en zette hier-
mee een nieuw persoonlijk record van 
2.45.40 neer. Toen was het de beurt 
aan Amber op de 200 meter wissel-
slag. Zij heeft haar eigen tijd gezwom-
men en wist hiermee haar landelij-
ke 10e plek te behouden. In program-
ma 16, de 100 meter vlinderslag, be-
haalde Thomas een mooi persoonlijk 
record van 1.17.89. In het laatste pro-
gramma op zaterdag mocht Amber de 
100 meter vlinder zwemmen. Zij wist 
zich van een 13e naar een 10e plek 
te zwemmen in een nieuw persoon-
lijk record van 1.29.77. Op zondag, de 
tweede dag van de Jaargangwedstrijd, 
kwam Finn Vos het Oceanus team ver-
sterken. Thomas en Amber mochten 
drie afstanden zwemmen: de 50 me-
ter vrije slag, 100 meter rugslag en de 
100 meter wisselslag. Thomas stond op 
de 50 meter vrije slag als 3e geplaatst. 
Hij zwom een super tijd van 29.36 en 
wist hiermee het zilver te bemachtigen. 
Op de 100 meter rug zwom hij iets bo-
ven zijn tijd. De 100 meter wisselslag 
was heel spannend, namelijk tussen 
de tijden van de nummers twee tot en 
met vijf zat nog geen seconde verschil. 
Thomas behaalde een 5e plek met een 
mooi persoonlijk record van 1.15.92. 

Amber zwom op de 50 meter vrije slag 
en 100 meter rug haar eigen tijd. Op 
de 100 meter wisselslag  wist ze een 
persoonlijk record van 1.24.46 te beha-
len. Finn had zich geplaatst op de 100 
meter schoolslag. Hij mocht pas in het 
18e programma starten. Helaas zat er 
voor hem geen persoonlijk record in. 
Het was weer een gezellig zwemweek-
end. Volgende week staat de Talentcup 
op het programma.
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