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KORT NIEUWS:

Raadhuis dicht
door dreigbrief
Amstelveen - Het Raadhuis
van Amstelveen heeft in de
ochtend van dinsdag 24 februari enkele uren leeg gestaan.
Even over negen uur werd een
dreigbrief per post bezorgd.
De schriftelijke dreiging werd
serieus genomen en besloten werd het gebouw te ontruimen. De honderden ambtenaren uit Aalsmeer en Amstelveen moesten hun werkplek
verlaten en werden naar buiten gestuurd. De politie heeft
het Raadhuis met speurhonden doorzocht. Er is onder andere gezocht naar explosieven. Uiteindelijk bleek het loos
alarm en mochten de ambtenaren rond kwart over elf weer
aan het werk. De politie doet
onderzoek naar de maker van
de dreigbrief en zijn of haar beweegredenen.

Reanimatie
niet gelukt
Aalsmeer - Op zaterdag 21 februari om negen uur in de avond
zijn politie en brandweer gealarmeerd om te gaan naar een reanimatie in de Begoniastraat.
Ook het reanimatieteam is ter
plaatse gegaan. Ondanks de
snelle actie, heeft de hulp aan de
75 jarige man uit Hoofddorp niet
mogen baten. De reanimatie is
niet gelukt.

Elke dag het laatste
regionale nieuws!

zie onze site:
meerbode.nl
facebook.com/

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.

Tijdelijke
parttime systeembeheerder.
Het vacature
beste personeel
op de juiste plek

u i t z e n d e n • w e r v i n g & s e l e c t i e • pay r o l l i n g

“Ik ben en blijf trots op deze gemeente”

Burgemeester Jobke VonkVedder dient ontslag in!
Aalsmeer - Een verrassende en
onverwachte aanvang van de Raad
afgelopen donderdag 19 februari:
Burgemeester Jobke Vonk-Vedder
heeft ontslag genomen! In een eerste gesprek met de commissaris van
de Koning, de heer Remkes, heeft zij
aangegeven de bestuurlijke situatie
in Aalsmeer onhoudbaar te vinden.
In het vervolggesprek een ruime
week later heeft de burgemeester
haar ontslag aangeboden. “Er werd
bij mijn sollicitatie aangegeven dat
Aalsmeer een verbinder en een burgermoeder nodig had. In
. de praktijk
heeft Aalsmeer een burgemeester
nodig die gevechten kan beslechten. Die burgemeester ben ik niet. Ik
ga op zoek naar een nieuwe werkkring”, aldus Vonk in haar verklaring.
“Geweldige gemeente”
Jammer lijkt de burgermoeder het
wel te vinden. Wie had ook gedacht
dat na de verkiezingen, gevolgd
door de collegevorming zoveel gekibbel zou ontstaan? Nog eigenlijk een mooi woord, trouwens. Zeg
maar gewoon stevige ruzies met
heftige woordenwisselingen en elkaar het licht in de ogen niet gunnen. Niet wat Jobke Vonk zich had
voorgesteld: “Aalsmeer is een geweldige gemeente. Ik voel me hier
vanaf het begin af aan thuis. Ik houd
van de ondernemende insteek van

de inwoners, de no-nonsense aanpak en het feit dat Aalsmeerders
zorgen voor elkaar. Een prachtig
voorbeeld van hoe ondernemerschap en een groot hart hand in
hand gaan.”
De burgemeester legt niet per direct haar functie neer. Ze is nu een
weekje op vakantie, maar is daarna
voornemens haar werk zo goed als
mogelijk af te maken.
Wens: Bestuurlijke rust
“In overleg met de commissaris van
de Koning heb ik besloten in ieder
geval uiterlijk per 1 oktober 2015
de Koning te vragen mij ontslag te
verlenen. Zolang ik hier nog werkzaam ben, blijf ik mij volledig inzetten voor Aalsmeer en Kudelstaart. Ik
ben en blijf trots op deze gemeente en wens met hart en ziel dat er
bestuurlijke rust komt in het dorp.
Daar moeten alle partijen stappen
voor zetten. Er is de afgelopen periode gewerkt aan het verbeteren
van de omgangsvormen en de vergaderprocessen in de raad. Dit gaat
echter niet ver genoeg. Ik zal me de
komende maanden dan ook inzetten om het verbetertraject nog een
extra zet te geven. Voor de inwoners
van Aalsmeer die een goed en fatsoenlijk bestuur verdienen.”
De zaal bleef na dit aangekondigde vertrek enige tijd stil. Het nieuws

kwam als een donderslag bij heldere hemel. Er is maar direct een korte pauze ingelast. Even laten bezinken... Tja! Het ingediende ontslag
heeft wel tot iets unieks geleid, een
gezamenlijk persconferentie van alle fracties deze vrijdagmiddag. Eindelijk (even) op één lijn. Voor Jobke
Vonk-Vedder te laat. Aalsmeer moet
op zoek naar een nieuwe (krachtige) ‘leider’. De fractievoorzitters gaven in de persconferentie aan het
ontslag van de burgemeester niet
verrassend te vinden. “Persoonlijk een trieste zaak. Politiek gezien
een logische en moedige stap.” Elders in de krant meer over deze bijeenkomst.

www.antennagroep.nl

Elke Zondag open

13:00 - 18:00
Deze Zondag, je RKDES
sportplaatjes verdubbeld!
Dat is
makkelijk
scoren

GAMMA
Aalsmeer

open

vanaf
1 maart

elke zondag

van 12.00 tot 17.00 uur

Lakenblekerstraat 49A | (0297) 32 67 51 | gamma.nl
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Gebeurt (nog steeds) niets aan Dorpsstraat

Dwangsom voor eigenaar
vervallen kassen en woning
Geen krant?

0251-674433

ADVERTEREN?
IN DE

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

Aalsmeer - Er is nieuws te melden
over de vervallen kassen en de afgebrande woning aan de Dorpsstraat 107. Niet al teveel, maar de
gemeente houdt deze doorn in het
oog voor velen nauwlettend in de
gaten en onderneemt regelmatig
stappen om de eigenaar te dwingen actie te ondernemen. In januari 2013 is de woning afgebrand en
op dat moment heeft de gemeente een gesprek gehad met de eigenaar van het perceel over een nieuwe ontwikkeling. “Helaas geeft de
houding van de eigenaar in de afgelopen twee jaar ons niet de indruk dat er op korte termijn daadwerkelijk iets op dit perceel gerealiseerd gaat worden”, aldus wethouder Gertjan van der Hoeven in een

schrijven aan alle fracties. De gemeente vindt uiteraard het aanzicht
van zowel de afgebrande woning
als de vervallen kassen onacceptabel en heeft op 26 augustus 2014 de
eigenaar gesommeerd de opstallen op te knappen of te slopen voor
begin november. De eigenaar heeft
hierop niet gereageerd, waarna op
10 november een last onder dwangsom is opgelegd. Op grond van deze
last moet de eigenaar de opgelegde
verplichting nakomen en hiervoor
had hij tot 11 januari de tijd. Maar
nee, niets veranderd aan de situatie. Wethouder Van der Hoeven: “Wij
hebben helaas moeten constateren
dat de eigenaar aan deze last geen
gehoor heeft gegeven, zodat de opgelegde dwangsom van 50.000 eu-

Rietzudden geheim van succes

Westeinderplassen hotspot
voor Europese meerval
ro inmiddels is verbeurd. Om de eigenaar te bewegen alsnog acties te
ondernemen, zal binnen korte termijn een nieuwe last worden opgelegd met een hoger bedrag.”
Veiligheid
Buiten dat de gemeente en heel veel
inwoners vinden dat de kassen en
de woning de entree van Aalsmeer
ontsieren, is ook veiligheid een aandachtspunt bij het college. Direct na
de brand heeft de Meerlanden hekken geplaatst aan de zijde van de
Dorpsstraat. Vanaf de zijde van de
Burgemeester Kasteleinweg was
het perceel echter nog steeds te betreden. De gemeente heeft daarom
de eigenaar op 4 februari een last
opgelegd waarin hij verplicht wordt
om het perceel binnen twee dagen
volledig af te schermen. Ook deze
boodschap is niet binnen gekomen
of heeft weinig indruk gemaakt,
want (ook) dit is niet gebeurd. De
gemeente heeft nu het perceel af
laten zetten door de Meerlanden.
De kosten zullen verhaald worden
op de eigenaar.
Zal de tweede dwangsom de eigenaar bewegen om (eindelijk) stappen te ondernemen en Aalsmeer te
verlossen van deze misschien wel
grootste ergernis? Hopelijk wel!

Aalsmeer - Het hoogheemraadschap van Rijnland en Sportvisserij
Nederland hebben afgelopen twee
jaar onderzoek gedaan naar de Europese meerval in de Westeinderplassen. Het Rijnlandse bestuur
heeft op 25 februari het onderzoeksrapport aangeboden gekregen. De
resultaten van het onderzoek geven onder meer inzicht in de populatiegrootte en leefwijze van deze soort en gevolgen voor het waterbeheer. De Westeinderplassen lijken een uniek leefgebied te vormen
voor de meerval. Zeker ten opzichte van andere Nederlandse wateren,
waar deze soort veel minder talrijk
voorkomt. Waarom meervallen juist
in deze plassen zo goed gedijen,
was onbekend. Daarom zijn Rijnland
en Sportvisserij Nederland, met hulp
van de lokale beroepsvisser, een onderzoek gestart.
Belang van het onderzoek
Sportvisserij Nederland is geïnteresseerd in de populatiegrootte en
de invloed die de meerval heeft op
de visstand. Voor Rijnland is het van
belang meer te weten over de leefwijze en eisen die de zoetwaterreus
(150 tot 180 centimeter) stelt aan
zijn leefomgeving. Rijnland is verantwoordelijk voor schoon en gezond oppervlaktewater dat ruimte

biedt aan een gevarieerde plantenen dierenwereld en waarin gezwommen kan worden. Bij het nemen van
maatregelen voor een betere waterkwaliteit in de Westeinderplassen wil Rijnland het unieke leefgebied van de meerval zo weinig mogelijk verstoren.
Rietzudden belangrijk
Het geheim van het succesvol voorkomen van de meerval in de Westeinderplassen hangt sterk samen
met de rietzudden (drijvende rietvelden) die deze vis als schuilplaats
gebruikt. De overhangende ruimtes
onder de zudden vormen belangrijke
schuil- en overwinteringsgebieden.
Daarnaast lijkt de zuigende werking
van scheepvaart verlanding en het
dichtslibben van deze holtes in de
Ringvaart tegen te gaan. Deze factoren zijn gunstig voor het voortbestaan van de meerval in de Westeinderplassen. Meer resultaten staan in
het onderzoeksrapport dat te downloaden is via www.rijnland.net/vis.
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Dierenbescherming houdt
love is in the air-actie

INFORMATIEF
Dokters
Weekend-, avond- en nachtdienst:
Huisartsenpost Amstelland,
Laan v.d. Helende Meesters 8,
Amstelveen, tel. 020-4562000.
Eerst bellen voor een afspraak.
www.huisartsenpost-amstelland.nl.
Voor patiënten in de Haarlemmermeer, tel. 023-8908700.
ApotHeek
Buiten de normale openingstijden
kan men terecht bij de
Dienstapotheek Amstelland
(zijvleugel Ziekenhuis Amstelland)
Laan van de Helende Meesters 8
Amstelveen, tel. 020-3455000,
ma t/m vr. 17.30-23.00 u.
za., zo. en feestdagen 8.30-23.00 u.
www.ziekenhuisamstelland.nl
Van 23.00-8.30 u. centrale
nachtapotheek Amsterdam,
tel. 020-5923315.
Apotheek Groen
Drie Kolommenpein 1A Aalsmeer,
tel. 324476. ma. t/m vr. 8.00-18.00 u.;
za. 9.00-17.00 u.
Poldermeesterplein 16-18 Aalsmeer,
tel. 500814, ma. t/m vr. 8.30-18.00 u.;
Einsteinstraat 95 Kudelstaart,
tel. 327036, ma. t/m vr. 8.30-18.00 u.
www.apotheekgroen.nl
Apotheek v.d. Mooren
Ophelialaan 162 Aalsmeer,
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
mededelingen 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. 09000101. www.slachtofferhulp.nl
klAcHten
GeluiDsHinDer scHipHol
Tel. 020-6015555.
Milieuklachten, tel. 023-5310200.

KERKDIENSTEN
Zondag 1 maart
Aalsmeerse Cama Gemeente
Wellantcollege, Thijsselaan 18.
Zondag dienst om 10u. met dhr.
Wim de Knijff. Tevens crèche en
peuterdienst. Op donderdag 12
maart Leerhuis in Open Hofkerk, ingang Sportlaan 86 vanaf 20u.
Alphakerk Amstelland
In Dorpshuis Kudelstaart.
Zondag dienst om 10u. Spreker Pieter Mur. Babyoppas, kinder- en tienerwerk aanwezig.
Christelijke Geref. Kerk
Lijnbaankerk, Lijnbaan.
Zondag diensten om 10u. en 16.30u.
met ds. D. Visser.
Doopsgezinde Gemeente
Zijdstraat 55.
Zondag 10u. dienst met ds. Iris
Speckmann uit Almere. Collecte voor landelijk DG jongerenwerk. Opvang 0-4 jaar via oppas@
dgaalsmeer.nl.
Geref. Gemeente Nederland
Chrysantenstraat 1a.
Zondag diensten 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 om 10u. dienst. met ds. E.J.
Weserman. Organist: W. Spaargaren. Om 18.30u. zangdienst mmv
Haarlemmermeers Mannenkoor.
Oost: Oosterkerk, Oosteinderweg
372. Zondag jeugddienst om 10u.
met ds. J. Heack uit Zeist. Organist:
M. Noordam.
Levend Evangelie Gemeente
Kruisweg 55, Aalsmeerderbrug.
Zondag 10u. Samenkomst met dovenvertolking en vertaling in Engels. Spreker Martijn Piet. Babyoppas en aparte bijeenkomsten voor
kinderen. Om 19u. Baan 7 jongerendienst met Giovanni Veldhuis.
Ned. Geref. Kerk
Het Lichtbaken, Aalsmeerderweg
751, Rijsenhout. Zondag dienst om
10u. met br. C. Beumer uit Wormer
en 16.30u. dienst met ds. P.A. van
Veelen uit Wormer.
RK Karmelparochie
Karmelkerk, Stommeerweg.

DierenArts
Weekendrooster:
Dierenartsenpraktijk
uithoorn-Aalsmeer
Rameaulaantje 20 Aalsmeer, tel.
326734. Voor spoedgevallen buiten
de openingstijden, tel. 560627.
www.dierenartsenpraktijkuithoornaalsmeer.nl
Dierenartsenpraktijk Westeinder
Hadleystraat 48 Aalsmeer en
Herenweg 9C Kudelstaart, tel. 324643;
Nokweg 12 Leimuiden, tel. 0172507400. 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. 0203453429, www.olga-amstelland.nl
HulpDienst
www.zorgvoorelkaar.com/
aalsmeer
tel. 0297-347510.
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
Vrijwillige ouderenadviseurs
van de samenwerkende
ouderenorganisaties Aalsmeer/
Kudelstaart. Coördinator, tel. 321143
of wimvandemerbel1@kpnplanet.nl
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

Vrijdag 10u. in zorgcentrum
Aelsmeer
woord-communieviering met A. Blonk. Zaterdag 17u. in
Kloosterhof eucharistievering met
L. Seeboldt. Zondag in Karmelkerk
om 10.30u dienst olv parochianen
mmv Karmelkoor en om 14u. Poolse dienst met Krzysztof.
Oud Katholieke Kerk
Oosteinderweg 394.
Zondag geen dienst.

Bijeenkomst Zorg en Welzijn goed bezocht

Gemeente dichter bij inwoners
door vernieuwde VMO
Aalsmeer - Het ontmoetingscentrum,
onderdeel van zorgcentrum Aelsmeer,
biedt ondersteuning aan kwetsbare ouderen en mantelzorger. Inspelend op de wens van de gemeente is
door hen de dagbesteding voor mensen met dementie uitgebreid naar
een bredere doelgroep. Daarnaast is
er dagelijks het ‘inloopcentrum’ waar
activiteiten aangeboden worden die
aansluiten bij de wensen van senioren. Uit eerder onderzoek van de gemeente blijkt dat er een grote groep
kwetsbare ouderen is. Zij hebben behoefte aan meer contact, meer maatschappelijke betrokkenheid en aan
activiteiten die de hersenen prikkelen en een gezonde leefstijl stimuleren. Het inloopcentrum speelt daar vijf
dagen per week op in. Wethouder Ad
Verburg benadrukte tijdens de bijeenkomst het belang van een goede samenwerking tussen de verschillende zorgaanbieders. Zo werkt het ontmoetingscentrum samen met Mantelzorg en Meer, Vita welzijn en advies, de casemanagers dementie en
de verschillende praktijkondersteuners van de huisartsen. Die samenwerking betekent dat zorg en ondersteuning goed op elkaar afgestemd
zijn. De gemeente, als financier van

een groot deel van de ondersteuning, onderstreept deze samenwerking en streeft naar een grote betrokkenheid. Dat inwoners elkaar meer
moeten helpen om minder afhankelijk te zijn van zorg instanties neemt
niet weg dat er hulp geboden wordt
als dat nodig is. Huishoudelijke hulp,
dagbesteding, gebruik van de regiotaxi en hulpmiddelen voor in huis behoren nog altijd tot de mogelijkheden. Ook respijtzorg staat hoog op de
agenda van de gemeente, omdat het
van groot belang is voor de mantelzorger. Het jaar 2015 is een overgangsjaar wat betreft de WMO en het daar
bijbehorende Sociaal Loket en Sociaal
Team. Voor vragen is het Sociaal Loket in het gemeentehuis dagelijks in
de ochtend geopend en natuurlijk kan
men voor vragen ook altijd terecht bij
het ontmoetingscentrum, bijvoorbeeld
tijdens het inloopspreekuur dat in samenwerking met de ouderenadviseur
van Vita welzijn en advies wordt georganiseerd. Dit inloopspreekuur is elke
donderdagochtend van 10.00 tot 12.00
uur. Het ontmoetingscentrum is telefonisch bereikbaar op 06-22468574
en natuurlijk bent u van harte welkom
bij het inloopcentrum in gebouw Irene
in de Kanaalstraat.

Meedenken en meepraten
over Kudelstaart
Kudelstaart - Op woensdag 11 maart
organiseert Dorpsraad Kudelstaart een
overleg voor en met bewoners en ondernemers. Bewoners kunnen hier zelf
onderwerpen inbrengen die betrekking hebben op het algemeen belang
en de leefbaarheid van Kudelstaart.
In het bewonersoverleg geeft het bestuur een terugkoppeling van de acties die worden ondernomen door de
gemeente Aalsmeer ter verbetering
van een aantal onveilige of onduidelijk verkeerssituaties die het afgelo-

pen jaar samen met bewoners zijn geinventariseerd. Daarnaast zal Rien van
der Laan de aanwezigen vertellen over
de stand van zaken omtrent de Omgevingsraad Schiphol (ORS) en de rol
van deze raad voor Kudelstaart. Verder staat het onderwerp water en bewust omgaan met water op de agenda (door Theo Bergonje). Het bestuur
nodigt bewoners en ook ondernemers
van Kudelstaart van harte uit om aanwezig te zijn bij dit overleg vanaf 20.00
uur in het Dorpshuis.

Protestantse Gem. Rijsenhout
Tijdelijk dienst in dorpshuis De Reede, Schouwstraat. Zondag 10u.
dienst met ds. C. Baljeu uit Pijnacker. Om 10u. ook tienerdienst.

Aalsmeer binnenkort weer
een echt bloemendorp!

Samen Op Weg Kudelstaart
De Spil, Spilstraat, Kudelstaart. Zondag 10u. dienst met ds. J. van Dalen.

Aalsmeer - Dinsdag 24 februari kwam
het wijkoverleg De Dorper in de Brouwerzaal van Het Wapen van Aalsmeer
bijeen. De avond begon optimistisch, want het bestuur is weer voltallig nu Martine Hoogma heeft aangeboden het secretariaat op zich te nemen. Met instemming van de aanwezigen werd haar voor de komende
periode veel succes gewenst. Daarna opende voorzitter Dick de Geus
de vergadering. Wat betreft de voortgang van de Burgemeester Kastelijnweg viel nog weinig nieuws te melden,
binnenkort komt de klankbordgroep
weer bij elkaar. Het hondenpoepbeleid, zoals dat door het College is vastgesteld, wordt per 1 maart afgerond.
Dan staan de driehoekborden waarop de vermelding van de opruimplicht
op hun plaats en zijn er voldoende afvalbakken. Heeft u er behoefte aan
uw kennis van het verkeer op te frissen? Woensdag 6 mei en woensdag 3
juni krijgt u hiervoor de gelegenheid.
Informatie via de krant volgt. Heeft u
iets verloren of gevonden? Dan kunt
u dat vanaf heden aangeven aan de
balie van het gemeentehuis of digitaal www.verlorenofgevonden.nl. Het
agendapunt Schiphol vroeg de meeste aandacht. Niet dat er zoveel nieuws
was te melden, maar het punt is zo ingewikkeld dat een herhaling van reeds
besproken zaken geen kwaad kan.
Volgens Schiphol is er naast de Kaagbaan, Polderbaan, Aalsmeerbaan en
Zwanenburgbaan behoefte aan een
vijfde baan. In de toekomst zullen deze banen op piekuren nog meer worden belast. Over de 510.00 vliegbewegingen te halen in 2020 wordt nog behoorlijk gesteggeld. Wel zal de overlast over de nu vier bestaande banen
zo eerlijk mogelijk worden verdeeld.
En dan is er het milieu vraagstuk, er
worden regelmatig metingen verricht.
Deze metingen worden gecontroleerd
door eigen inspectie. Tja… en dat leverde enig hoongelach bij de aanwezigen op. Stel dat omwonenden van
Schiphol niet instemmen met de plannen, wat dan? Dan zal uiteindelijk de

RK St. Jan Geboorte Kudelstaart
RK kerk, Kudelstaartseweg. Zondag
9.30u. woordcommunieviering met
Jeroen Hoekstra mmv cantoren.
Evangelisatiekring Aalsmeer
Bijbelstudieavonden in wijksteunpunt Seringenhorst, Parklaan 27. Om
de 2 weken. Op 3 maart met Peter
Slagter. Thema: De brief van Paulus
aan de Efeziërs.
Begra Bijbelstudie
Elke maandag bijbelstudie-avond in
gebouw Heliomare, Zwarteweg 98,
20u. Op 2 maart met ds. Ab Agtereek.
Radio-uitzendingen
De kerken en gemeenten verzorgen
voor Radio Aalsmeer wekelijks uitzendingen. Zondag van 10 tot 11u.
En dinsdag van 18 tot 21u. Kabel
99.0 en ether 105.9.

Zangdienst in
Dorpskerk
Aalsmeer - Op zondag 1 maart om
18.30 uur is er weer een zangdienst
in de Dorpskerk in de Kanaalstraat.
In de eeuwenoude kerk gaan weer
bekende liederen gezongen worden
door de aanwezigen. Aan de zangavond verleent het Christelijk Haarlemmermeers Mannenkoor medewerking.
Het koor heeft grote bekendheid in
de regio en wordt veel gevraagd om
diensten op te luisteren. Het mannenkoor staat onder leiding van dirigent Hans van Noord, die ook de
samenzang zal begeleiden. De heer
Eppo Kramer is de voorganger van
de avond. Uiteraard is iedereen van
harte welkom.

tweede kamer beslissen. VVD is voor
uitbreiding. PvdA tegen. “Handig dit
voor de statenverkiezingen te weten,
het maakt de moeite waard de programma’s van de verschillende partijen te lezen”, was een suggestie vanuit
de zaal. “Wordt er vanuit Schiphol ook
gekeken naar geluidsarme vliegtuigen
en minder uitstoot schadelijke stoffen?” Voor dit punt is zeker aandacht
was het antwoord. “Wat gaat de gemeente doen aan de woningen die na
2003 gebouwd zijn?” Een bewoner aan
het Praamplein vertelde dat de toelaatbare decibellen (28 in slaapkamer,
37 in huiskamer) op bepaalde tijden
ruimschoots wordt overschreden. De
aanwezige wethouder Jop Kluis legde in heldere bewoording, waar geen
speld tussen te krijgen was, uit dat de
eisen worden bijgesteld bij nieuw te
bouwen woningen. Er werd aangeraden te blijven klagen bij geluidsoverlast. Het blijkt dat Aalsmeerders minder klagen dan bewoners van Uithoorn. En wie niets zegt, wordt niet gehoord. Dan De Lidl, de gemeente heeft
over de komst van deze supermarkt
de strijd verloren. Verder nog weinig bekend van de voortgang. Dat telt
ook voor de herinrichting van de Van
Cleeffkade en de Stommeerweg. Het
een zal zeker met het ander te maken
hebben. Herontwikkeling Dorpshaven
Noord ziet er leuk uit en de reacties
zijn positief. Ook hier zal de aansluiting
verkeer nog even op zich laten wachten tot de bouw is afgerond. “Waarom
hier geen sociale woningbouw?”, was
een vraag. Het antwoord simpel. “De
bouwgrond is te duur, maar binnen de
gemeente leeft zeker die vraag. Men
ziet mogelijkheden in Het Rooie Dorp
en in de Hornmeer. De vergadering
werd met een leuke mededeling afgesloten. Over een paar weken wanneer
de zon zijn werk doet, zullen de verschillende plantsoenen gekleurd worden door de vele gepote bloembollen.
Dan wordt Aalsmeer weer een echt
bloemendorp!
Janna van Zon

Aalsmeer - In Nederland is een
groot kattenoverschot. Het gaat
hierbij om in het wild levende katten en zwerfkatten die niet of nauwelijks verzorgd worden. Castreren
en steriliseren van katten is dan ook
heel belangrijk. Daarom organiseert
Dierenbescherming
Noord-Holland Zuid ook dit jaar weer de ‘love
is in the air-actie’. De actie houdt in
dat mensen die in de actieperiode
van 1 maart tot 1 april hun kat laten
castreren of steriliseren een bijdrage van 10 euro voor een kater en 20
euro voor een poes van Dierenbescherming Noord-Holland Zuid terug kunnen krijgen. Daarnaast zijn
er meerdere dierenartsen in de regio die in de actiemaand extra korting geven op deze ingreep. Door
deze actie hoopt de Dierenbescherming dat iedereen zich ervan bewust wordt dat het castreren en steriliseren bijdraagt aan een gezonder
leven van de kat zelf en het voorkomen van ongeplande nesten. Vanaf
1 maart kunnen katten- en poeze-

neigenaren zich via de website inschrijven voor deze actie. De Dierenbescherming kan 200 katten laten ‘helpen’ en deze actie geldt alleen voor mensen die in het werkgebied Noord-Holland Zuid wonen. Voor meer informatie en het inschrijven kan gekeken worden op
www.nhz.dierenbescherming.nl.

Leerhuis over Jodendom
en het Christelijke geloof
Aalsmeer - Bij Het Leerhuis van
de CAMA-kerk is iedereen welkom. Op de donderdagen 12 en 26
maart staat het Leerhuis in het teken van de betekenis van het Joodse volk voor het Christelijk belijden.
Op 12 maart is dominee Edjan Westerman, predikant van de Dorpskerk
Aalsmeer, te gast en hij zal vooral
ingaan op de blijvende rol van het
Joodse volk in het Christelijk geloof.

veel stof tot nadenken en verdieping, juist vandaag de dag! De bijeenkomsten worden gehouden in
de Open Hofkerk, ingang Sportlaan
86, en beginnen om 20.00 uur. Inloop vanaf 19.45 uur.

Op dit moment legt hij de laatste hand aan een omvangrijk boek
rond dit onderwerp dat in de zomer
zal verschijnen. Op donderdag 26
maart neemt dominee Daniel Drost,
wetenschappelijk medewerker Baptisten Seminarium, het stokje over.
Hij zal vooral ingaan op de eerste
Joodse Christelijke kerk, de toenemende spanningen met de toenmalige Joodse context en het uiteindelijk scheiden van de wegen. Kortom,

Oud Papier
in Rijsenhout
Rijsenhout - Zaterdag 28 februari komen de leden van Drumfanfare Melomanie en HBV Target weer
het oud papier ophalen in Rijsenhout. De lopers hopen natuurlijk
weer op uw medewerking en vragen het papier in tilbare dozen aan
de rand van de weg te plaatsen. De
opbrengst van het oud papier komt
ten goede aan beide verenigingen.
De eerst volgende ophaalronde is
op 28 maart.

Koffie in de Spil
Kudelstaart - Op woensdag 4
maart houdt de SOW gemeente
haar maandelijkse koffie-inloop in
gebouw de Spil aan de Spilstraat
5, zijstraat van de Bilderdammerweg. De aanvang is 10.00 uur. Iedereen is welkom en de toegang is
gratis. Koffie en thee staan klaar. Er
zijn mogelijkheden om een kaartje te schrijven aan zieke mensen of
om een gesprek van mens tot mens
te hebben. U/jij komt toch ook en
neem gerust iemand mee.

Ontmoeting
in Oost-Inn
Aalsmeer - Woensdag 4 maart
van 9.30 tot 11.30 uur is er gelegenheid voor inloop en ontmoeting. Gezellig even onder het genot
van een kopje koffie of thee bijpraten of er gewoon zijn. Iedereen is
welkom in de Oost-Inn in de Mikado aan de Catharina-Amalialaan 66.
Voor inlichtingen: 0297-325636 of
0297-345413 of kijk op de website
oosterkerk-aalsmeer.nl.

Taizégebed
in Karmelkapel
Aalsmeer - De broeders van Taizé
met hun vieringen zijn een begrip.
Eenvoudige liederen en veel stilte
zijn een rode draad in hun gebed.
Karmel Aalsmeer aan de Zwarteweg
36 heeft een kleine kapel in huis. Zij
stelt deze kapel open om met elkaar een meditatieve viering te houden op vrijdagavond 27 februari om
20.30 uur. Daarna is er gelegenheid
elkaar te ontmoeten.

COLOFON
sinds 1888
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officiële mededelingen
gemeente aalsmeer
Raadhuisplein 1, 1431 EH Aalsmeer
Tel. 0297-387575 - fax 0297-387676
Gemeente is ook bereikbaar via het lokale nummer: 140297
Email: info@aalsmeer.nl
Website: www.aalsmeer.nl
oPeningstijden Balie BurgerZaken
Ma. t/m vr. van 08.30-14.00 uur: vrije inloop. Op woensdag 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 uittreksels. Voor
inschrijvingen vanuit het buitenland en planning ondertrouw
en huwelijkdata dient altijd in persoon een afspraak te worden
gemaakt. Het gemeentehuis is op werkdagen telefonisch bereikbaar van 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 vergunningen.
Aalsmeer
Dinsdag en donderdag: 8.30-12.30 uur (enkel op afspraak).
Een afspraak maakt u op tel. 0297-387575.
Amstelveen (Laan Nieuwer-Amstel 1, Amstelveen)
Kijkt u op de website voor actuele openingstijden zie www.
amstelveen.nl
Telefoonnummer
U bereikt de gemeente nog steeds via het algemene tel. 0297387575. 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 informatie 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 bestuurssecretariaat. 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 portefeuilleverdeling 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 Sociaal Loket (zonder afspraak)
(voorheen cluster werk en Inkomen G2, Loket Wonen, Welzijn
en Zorg G2 en Budgetbeleiding en Schuldhulpverlening
Gemeente Uithoorn):
ma. t/m vr.
08.30-12.00 uur
Telefonische bereikbaarheid Sociaal loket: 0297-387 575
ma. t/m do.
08.30-17.00 uur
vr
08.30-12.30 uur
Postadres Aalsmeer per 1 januari 2015:
Gemeente Aalsmeer, Postbus 253, 1430 AG Aalsmeer.
U kunt ook een mail sturen naar: sociaalloket@aalsmeer.nl.
Brengen en ophalen van afval:
Afvalbedrijf de Meerlanden
Tel. 0297-381717 of info@meerlanden.nl.
servicelijn
Voor al uw klachten en meldingen. Servicelijn: 0297-387575
of mail naar: servicelijn@aalsmeer.nl. Alle klachten en/of meldingen worden door de gemeente Aalsmeer binnen 7 werkdagen afgehandeld. Mocht het zo zijn dat we dat streven niet
waar kunnen maken krijgt u daarover nader bericht. Indien
u niets van ons heeft gehoord, kunt u ervan uitgaan dat uw
klacht of melding is opgelost.
calamiteitentelefoon
Bereikbaar buiten openingstijden en in het weekend. Bereikbaar via het hoofdnummer: 0297-381777.
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 Staatscourant. U kunt de verkeersbesluiten digitaal inzien via www.officielebekendmakingen.nl.

ter inZagelegging ontWerPBestemmingsPlan
‘horecavoorZiening kudelstaartseWeg
295-297’ en insPraak ‘BeeldkWaliteitPlan
kudelstaartseWeg 295-297’
Burgemeester en wethouders van de gemeente Aalsmeer maken ingevolge artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening
bekend, dat met ingang van 27 februari 2015 tot en met 9
april 2015 voor een ieder ter inzage ligt het ontwerpbestemmingsplan ‘Horecavoorziening Kudelstaartseweg 295-297’
met de daarop betrekking hebbende stukken. In samenhang
met het ontwerpbestemmingsplan is een beeldkwaliteitplan
voorbereid.
Plangebied
Het plangebied is gelegen in het dorpscentrum van Kudelstaart nabij het kruispunt van de Kudelstaartseweg met de
Herenweg en de Bildammerweg.
doelstelling
Op het perceel waren voorheen twee vrijstaande woningen
gevestigd. Met dit bestemmingsplan wordt beoogd de komst
van een kleinschalige horecagelegenheid conform de in 2011
door de raad van de gemeente vastgestelde uitgangspunten
mogelijk te maken. Het bestemmingsplan voorziet tevens in
de mogelijkheid op de verdieping van de horecagelegenheid
een viertal appartementen te realiseren.
inzien ontwerp bestemmingsplan
Vanaf 1 januari 2010 geldt het digitale bestemmingsplan als
het rechtsgeldige bestemmingsplan. Het ontwerpbestemmingsplan ligt met de bijbehorende stukken gedurende 6
weken van 27 februari 2015 tot en met 9 april 2015 op de
volgende wijze voor een ieder ter inzage:
- in digitale vorm via de website www.ruimtelijkeplannen.
nl onder planidentificatiecode: NL.IMRO.0358.10C-OW01,
en
- via de gemeentelijke website http://www.aalsmeer.nl/
web/Wonen-en-leven/Bestemmingsplannen-en-structuurvisies/Hoe-raadpleegt-u-een-bestemmingsplan.htm
- in papieren vorm bij de balie Burgerzaken op het gemeentehuis van Aalsmeer, Raadhuisplein 1. De openingstijden
van deze balie zijn: maandag tot en met vrijdag van 8.3014.00 uur (vrije inloop). Op woensdag is de balie open
van 8.30 uur tot 20.00 uur, en
- bij de Balie Bouwen en vergunningen in het raadhuis van
Amstelveen, Laan Nieuwer Amstel 1; aanmelden via centrale balie (openingstijden balie: maandag tot en met
woensdag 8.30-15.30 uur, donderdag 8.30-16.30 uur,
vrijdag 8.30-12.30 uur).
indienen zienswijze
Gedurende voornoemde termijn wordt een ieder in de gelegenheid gesteld om een schriftelijke of mondelinge zienswijze naar voren te brengen. Schriftelijke zienswijzen worden
gericht aan Burgemeester en wethouders (postbus 253, 1430
AG Aalsmeer) onder vermelding van zienswijze bestemmingsplan ‘Horecavoorziening Kudelstaartseweg 295-297’. Zienswijzen kunnen tevens via de gemeentelijke website worden
ingediend, door op de hiervoor genoemde webpagina de optie ‘reageren’ te kiezen. Degene die buiten de openingstijden
inzage wil hebben en degene die mondeling zijn zienswijze
naar voren wil brengen kan daarvoor contact opnemen met
de behandelend ambtenaar via tel. 0297-387575.
samenhangende produkten
In samenhang met het ontwerpbestemmingsplan wordt
tevens een Beeldkwaliteitplan voor de projectlocatie voorbereid. Het Beeldkwaliteitplan ligt tegelijkertijd met het
ontwerpbestemmingsplan ter inzage en is als bijlage bij het
ontwerpbestemmingsplan op de hiervoor beschreven wijze
in te zien. Over het beeldkwaliteitplan wordt conform artikel
4.1 van de Algemene Inspraak- en Participatieverordening
Aalsmeer 2010 inspraak verleend. Gedurende voornoemde
termijn van terinzagelegging van 27 februari 2015 tot en
met 9 april 2015 kan een schriftelijke dan wel mondelinge
inspraakreactie op het beeldkwaliteitplan worden ingediend.
Schriftelijke reacties worden gericht aan Burgemeester en
wethouders (postbus 253, 1430 AG Aalsmeer) onder vermelding van inspraak Beeldkwaliteitplan ‘Horecavoorziening
Kudelstaartseweg 295-297’. Degene die mondeling zijn inspraakreactie naar voren wil brengen kan daarvoor contact
opnemen met de behandelend ambtenaar via tel. 0297387575.
Burgemeester en Wethouders van aalsmeer
Besluiten de volgende omgevingsvergunning
te verlenen
- Aalsmeerderweg 243A, de aanvraag betreft het oprichten
en in werking hebben van een tuin- en onderhoudsbedrijf
met de opslag en verkoop van consumentenvuurwerk, de
opslag van theatervuurwerk (PSE en flairs) en ontstekers
voor vuurwerk. Dossiernr. Z-2014/048081
inzage
De vergunning en bijbehorende documenten liggen vanaf 20
februari 2015 zes weken ter inzage bij de balie Burgerzaken
in het raadhuis van Aalsmeer en balie Bouwen en Vergunningen in het raadhuis van Amstelveen.
Beroep
Als u het niet eens bent met het besluit, kunt u binnen zes
weken nadat het besluit ter inzage is gelegd beroep (schriftelijk, gemotiveerd en ondertekend) instellen bij de rechtbank Amsterdam Sector Bestuursrecht, Postbus 75850, 1070
AW Amsterdam. Hier zijn kosten aan verbonden. Beroep is
alleen mogelijk door degenen die tegen het ontwerpbesluit
tijdig zienswijzen hebben ingediend of zij die redelijkerwijs
niet in staat zijn geweest eerder zienswijzen in te dienen.
kennisgeving overeenkomst tot kostenverhaal
– helling 49 te aalsmeer (Z-2014/069774)
Burgemeester en wethouders van de gemeente Aalsmeer maken ingevolge artikel 6.24 lid 3 van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 6.2.12 van het Besluit ruimtelijke ordening

bekend dat met betrekking tot de kadastrale percelen gemeente Aalsmeer, sectie G, nummer 4850 (geheel) en nummer 6251 (gedeeltelijk) een overeenkomst tot kostenverhaal
tot stand is gekomen met ZO-AL Projectontwikkeling B.V. De
percelen zijn gelegen aan de Helling 49 te Aalsmeer. De gemeente is bereid om mee te werken aan de verlening van een
omgevingsvergunning in afwijking van het bestemmingsplan
“Aalsmeer - Dorp 2005” ten behoeve van de realisatie van zes
luxe appartementen verdeeld over drie gebouwen en twee
botenhuizen.
Een zakelijke beschrijving van de overeenkomst ligt vanaf
heden ter inzage bij de publieksbalie in het Raadhuis van
Amstelveen, Laan Nieuwer-Amstel 1 te Amstelveen.
samenvatting
Met ZO-AL Projectontwikkeling B.V. is een overeenkomst
tot kostenverhaal tot stand gekomen met betrekking tot het
perceel gelegen aan de Helling 49 te Aalsmeer. De gemeente
is bereid om mee te werken aan de verlening van een omgevingsvergunning in afwijking van het bestemmingsplan
“Aalsmeer - Dorp 2005” ten behoeve van de realisatie van zes
luxe appartementen verdeeld over drie gebouwen en twee
botenhuizen.
Wet algemene BePalingen omgevingsrecht
aanvragen omgevingsvergunningen
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning
zijn ontvangen. De bijbehorende documenten kunt u inzien
bij de balie Bouwen en Vergunningen in het gemeentehuis.
Reageren op de aanvraag is mogelijk. U kunt een reactie sturen naar info@aalsmeer.nl onder vermelding van het dossiernummer. In een later stadium kan eventueel een zienswijze,
een bewaarschrift of een beroepschrift worden ingediend.
- Cactuslaan 3 (Z-2015/010295), het wijzigen van een bestemmingplan t.b.v. koelopslag, herpakken en persen van
citrusvruchten;
- Vlasakkerlaan 16 (Z-2015/010760), het oprichten van
een waterwoning).
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(en) te verlenen. Tegen de afgifte van
deze vergunning(en) kunt u bezwaar maken. Hoe u dat moet
doen leest u in het groene kader aan de onderkant van deze
advertentie:
- Karperstraat 12 (Z-2015/003067), het wijzigen van 1
dakkapel in 2 dakkapellen (verzonden 20 februari 2015);
- Machineweg 25 (Z-2014/040712), het bouwen van een
woning (verzonden 23 februari 2015);
- Marktstraat 18,18a (Z-2014/063459), het wijzigen van
de gevel, opbouw op de bestaande aanbouw aan de zijkant, hekwerk plaatsen (verzonden 24 februari 2015);
- Mijnsherenweg 45 A 11 (Z-2014/064364), het wijzigen
van bedrijfsunits (verzonden 17 februari 2015);
- Pasteurstraat 20 (Z-2015/004054), het plaatsen van een
schuur, schutting en jacuzzi. De bouwwerken worden
geplaatst op het zij-erf naast de woning en achter de
woning (verzonden 20 februari 2015);
- Vlinderweg 13 (Z-2015/000547), het aanleggen van een
in- en uitrit (verzonden 16 februari 2015);
- Willem-Alexanderstraat 20 (Z-2015/001239), het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde (verzonden 13
februari 2015);
- Willem-Alexanderstraat 22 (Z-2015/001247), het plaatsen van een dakkapel (verzonden 13 februari 2015).
rectificatie*
- Stommeerweg 46 (Z-2015/000854), het aanleggen van
een in- en uitrit (verzonden 11-02-2015).
ingetrokken aanvragen
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat de volgende aanvraag omgevingsvergunning is ingetrokken:
- Uiterweg 19 (Z-2013/017230),gewijzigd bouwen van een
woning (t.o.v. verleende vergunning).
geaccepteerde melding(en)
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat de volgende melding(-en) is/zijn geaccepteerd:
- Kudelstaartseweg 113 (Z-2015/006323), het slopen van
het dak van voormalige bloemenschuur (verzonden 16 februari 2015);
- Rietgorsstraat 43 (Z-2015/008999), het verwijderen
van asbesthoudende materialen (verzonden 16 februari
2015);
- Uiterweg 45/47 (Z-2015/008737), het slopen van een
dubbel woonhuis (verzonden 17 februari 2015).
Geaccepteerde melding(en) liggen niet ter inzage en hiertegen is geen bezwaar en/of beroep mogelijk.
niet geaccepteerde melding(en)
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat de volgende melding(-en) niet is/zijn geaccepteerd:
- Wim Kan Dreef 2 (Z-0214/072853), het melden van
brandveilig gebruik BSO Solidoe (verzonden 20 februari
2015).
Niet geaccepteerde melding(en) liggen niet ter inzage en
hiertegen is geen bezwaar en/of beroep mogelijk.
commissie ruimtelijke kWaliteit
(voorheen Welstandscommissie)
De agenda’s en verslagen van de vergadering van de commissie 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 in het
raadhuis van de gemeente Amstelveen, Laan Nieuwer Amstel
1 te Amstelveen. Op de agenda staan o.a. de binnengekomen
aanvragen voor een omgevingsvergunning en de aanvragen
voor een vooroverleg.

evenementen
Voor meer informatie over evenementen verwijzen wij u naar
www.vvvaalsmeer.nl. Op deze site vindt u de evenementenkalender waaruit u kunt afleiden welke openbare evenementen
gaan plaatsvinden.
evenementenvergunning (aanvragen)
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat op grond van artikel 2:25 van de APV de volgende evenementenvergunning is aangevraagd;
- Ophelialaan 102 (Z-2015/007164), OH’s Ophelialive op 4
juli 2015;
- Westeinderplassen (Z-2015/010631), Groepskamperen
Scouting Wiol Willem Barendsz van 1 april tot 1 november 2015.
collectes
Voor meer informatie over het vaste collecterooster verwijzen wij u naar de site van www.cbf.nl.
ter inZage
t/m 26-02-15 Besluit tot gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan “Landelijk Gebied Oost”
Z-2013/007248 (met bijbehorende stukken). Het plangebied heeft globaal betrekking op het omliggende buitengebied van
de woonkern Nieuw-Oosteinde. Het plangebied heeft ook betrekking op de woonlinten
van de Aalsmeerderweg, Machineweg, Hornweg en Legmeerdijk. Een aantal delen van
de woonlinten is buiten het plangebied gehouden. Het betreft de percelen aan de Aalsmeerderweg met huisnummers 143 t/m 211
(oneven), 226 t/m 334 (even) en 420 t/m
422 (even), alsmede de percelen aan de
Hornweg 191 t/m 317 (oneven) en de Machineweg met oneven nummers 49 t/m 193.
t/m 06-03-15 Voornemen weigeren aanvraag omgevingsvergunning met uitgebreide procedure, het
ontwerpbesluit met de daarop betrekking
hebbende stukken m.b.t. Herenweg 42 ws (Z2014/067982), het bouwen van een schuur.
t/m 12-03-15 Het ontwerp van het wijzigingsplan “Nieuw
Oosteinde, eerste wijziging” met de daarop
betrekking hebbende stukken (m.b.t. de percelen aan de Hornweg 231 en 237 te Aalsmeer) (Z-2014/069898).
t/m 12-03-15 Conceptvergunning Drank- en Horecawet*** (met de daarop betrekking hebbende stukken) Stichting dorpshuis Kudelstaart
De Zwarte Hoed, Kudelstaartseweg 239 (Z2014/057214).
t/m 16-03-15 Voordracht aanwijzing gemeentelijke beschermde dorpsgezichten Het Plassenlint
(Stommeerweg tussen de koolhaven en de
watertoren), Cyclamenstraat 1a-28 en Seringenpark (met alle bijbehorende stukken)
(west) (Z-2013/043272).
t/m 31-03-15 De Nadere regels voor subsidiering bodemisolatie bestaande bouw voor particulieren gemeente Aalsmeer 2014-2016 (met bijlagen) en het subsidieplafond voor deze Nadere regels.
t/m 03-04-15 Aalsmeerderweg 243A (vergunning en bijbehorende stukken voor het oprichten en
in werking hebben van een tuin- en onderhoudsbedrijf met de opslag en verkoop van
consumentenvuurwerk, de opslag van theatervuurwerk (PSE en flairs) en ontstekers
voor vuurwerk (Z-2014/048081).
t/m 09-04-15 Ter inzagelegging ontwerpbestemmingsplan
‘Horecavoorziening Kudelstaartseweg 295297’ en inspraak ‘Beeldkwaliteitplan Kudelstaartseweg 295-297’

Procedure
De officiële mededelingen en bekendmakingen zijn een wekelijkse publicatie van de gemeente Aalsmeer. In deze rubriek
staan officiële mededelingen en bekendmakingen die voor u
van belang kunnen zijn. Bijvoorbeeld van bouwplannen bij u
in de buurt. Bovendien wordt vermeld waar u de plannen kunt
bekijken en hoe u er bezwaar tegen kunt indienen. U kunt
de officiële mededelingen en bekendmakingen ook vinden op
www.aalsmeer.nl.
* Bezwaar
Een (omgevings-)vergunning, met de daarop betrekking hebbende 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 8.30-12.00 uur op
afspraak inzage krijgen in de stukken op het gemeentehuis te
Aalsmeer. U kunt een afspraak maken via tel. 0297-387575.
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.
** Beroep
De (omgevings-)vergunning, met de daarop betrekking hebbende stukken, ligt zes weken na de dag van verzending ter
inzage bij de afdeling Ruimtelijke Ordening en Vergunningen,
tel. 0297-387575, de openingstijden zijn op dinsdag en donderdag tussen 8.30-12.00 uur. U kunt een afspraak maken voor
een gesprek binnen deze tijden met een medewerker van de
afdeling vergunningen voor uw vragen over bouwen en vergunningen. Op grond van artikel 8:1 Algemene wet bestuursrecht
kan een belanghebbende binnen zes weken, na de dag van
verzending van het besluit, schriftelijk een gemotiveerd beroepschrift indienen bij de Rechtbank van Amsterdam.
*** Zienswijze
Gedurende de termijn (zes weken na de dag van verzending
van het besluit) kan een belanghebbende schriftelijk en/of
mondeling zijn zienswijze tegen het ontwerpbesluit naar voren
brengen. De schriftelijke zienswijze wordt ingediend bij burgemeester en wethouders van de gemeente Aalsmeer, postbus
253, 1430 AG, Aalsmeer. Degene die buiten de openingstijden
inzage wil hebben en degene die mondeling zijn zienswijze
naar voren wil brengen, kan contact opnemen met de afdeling
Ruimtelijke Ordening en Vergunningen via tel. 020-5404911.

voor meer informatie: WWW.aalsmeer.nl
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Zaterdag en zondag in The Shack

AGENDA

Eerbetoon Rolling Stones
en Twelve Bar Bluesband
Oude Meer - The Shack heeft ook
dit weekend weer twee fantastische
livebands weten te strikken. Zaterdag 28 februari terug in de tijd
met een zinnenprikkelende tribute aan de allergrootste rockband allertijden: The Rolling Stones. Tot de
tanden gewapend met een karrenvracht vol repertoire uit alle decennia trekken The Dead Flowers door
het hele land en zaterdagavond
staan ze op het Shack-podium in
Oude Meer. Wederom een niet te
missen tribute aan een topband,
die een vette stempel heeft weten
te drukken op de geschiedenis van
de popmuziek. Strakke drums, ronkende bas, geniale pianomelodieën
en twee telecasters in alle denkbare
stemmingen zorgen voor een waar,
en herkenbaar authentiek Stones
geluid. The Dead Flowers bestaat uit
Mike Vos en Martin van de Moer op
gitaar en zang, Serge van de Kuil op
bass, Peter Caspers op keyboard en
zang en Marcel Gootjes op drums.
Zondag 1 maart wordt in The Shack
afscheid genomen van één van de
beste bluesbands uit Nederland:
Aan alles komt een einde en zo
hebben de mannen van Twelve Bar
Bluesband in gezamenlijk overleg
en in goede verstandhouding, na
tien mooie jaren, vier CD’s, diverse

awards en honderden optredens in
binnen-en buitenland besloten dat
het tijd wordt om op hun hoogtepunt te stoppen. Om de fans en hun
zelf er aan te laten wennen is besloten om een ‘Farewell Tour’ op te zetten en The Shack is trots dat zij daar
deel van mag uitmaken! Dus op
zondagmiddag 1 maart is deze band
voor het laatst te zien op het podium in Oude Meer. De Twelve Bar
Blues Band is eigenlijk een band die
weinig introductie nodig heeft. De
band staat al jaren aan de top van
de Nederlandse Bluesscene. Zanger
J.J.Sharp en de strakke ritmesessie
bestaande uit Kees Dusink op gitaar, Patrick Obrist op bas, Randy Pears op mondharmonica en op
de drums Jeffrey van Duffelen spelen nog één keer blues van het allerhoogste niveau in de intieme en
gezellige sfeer van deze Shack! Kom
kijken en luisteren naar dit energieke en superenthousiaste optreden.
Zaterdag 28 februari open vanaf
20.00 uur en aanvang van The Dead
Flowers is om 22.00 uur. De entree
is 5 euro. Zondag 1 maart open vanaf 15.00 uur en aanvang Twelve Bar
Bluesband om 16.00 uur. De entree
is 7,50 euro. Voor alle info: www.theshack.info. Adres: Schipholdijk 253b
in Oude Meer.

Veel films in Crown Cinema
Aalsmeer - Op een scala aan films
voor alle leeftijden trakteert Crown
Cinema nog deze vakantie en het
komende weekend. Op donderdag, zaterdag en zondag kan genoten worden van ‘Mees Kees op
de planken’, ‘Sponge Bob: Spons
op het droge’, ’Paddington’ en ’Big
Hero 6’ en op donderdag en vrijdag
twee keer en zaterdag van ‘Jack bestelt een broertje’. Ga lachen met en
om ‘Dummie de Mummie’ en ‘Frozen 2D’ op donderdag, vrijdag of zaterdag en voor de oudere jeugd zijn
’Boyhood’ op vrijdagavond en ‘Pijnstillers’ op zaterdagmiddag aan-

raders. Voor volwassenen gaat in
Crown Cinema zaterdag- en zondagavond het licht uit voor ‘Fifty
Shades of Grey’ en ‘Michiel de Ruyter’ (16 jaar) en op zaterdagavond
ook voor ‘Samba’.
Gezellig naar de bioscoop in eigen
dorp. Het kan! Kijk voor meer informatie en filmtijden op www.crowncinema.nl. Kaarten zijn te koop via
info@crowncinema.nl, telefonisch
te bestellen via 0297-753700 en verkrijgbaar in de bioscoopbar met
drankjes, popcorn en snoep in Studio’s Aalsmeer aan de Van Cleeffkade 15.

Inschrijving voor Amazing
Amateurs nu mogelijk
Aalsmeer - Voor het vierde achtereenvolgende jaar gaat KCA het geweldig succesvolle Amazing Amateurs organiseren. Deze mogelijkheid voor amateurs om hun schilder- en tekenkunsten te tonen,
wordt gehouden van 25 juni tot en
met 16 augustus. Ben je een enthousiast amateur kunstenaar en wil
je de gelegenheid om je werk aan
een groter publiek te laten zien niet
voorbij laten gaan? Dan is dit je moment! Er Is in Aalsmeer geen mooiere plek om je kunst te tonen dan
in het Oude Raadhuis in de Dorpsstraat. Belangstelling om mee te
doen? Download dan het inschrijf-

formulier via de KCA website: skca.nl. De formulieren zijn ook op te
halen in het Oude Raadhuis, open
van donderdag tot en met zondag
tussen 14.00 en 17.00 uur. Loop de
sfeervolle expositieruimte in het
Centrum eens binnen en laat je verrassen door de prachtig expositie
van Anneke Klein Kranenburg, Roland de Jong Orlando en André van
Lier. Heb je kinderen of kleinkinderen vraag dan aan de suppoosten
naar het bijzondere kwartetspel dat
Anneke Klein Kranenburg gemaakt
heeft en ook te koop is. Deze tentoonstelling is nog tot 15 maart te
zien.

Witte van Tol steelt show!
Aalsmeer - Afgelopen zaterdag 21
februari ging het dak eraf in The
Beach. De knallende Après-ski hits
van DJ Alex, DJ Meindert en zanger Edo waren tot ver te horen. De
bar waar normaal een zomerse sfeer
hangt, was nu omgetoverd tot een
winterlandschap. De bar stond vol
met ijsberen, ijsbergen en skies.
De sneeuwmachine maakte het allemaal nog een stukje echter. Alsof ze net van de piste af kwamen,
gingen alle gasten in hun skipakken, lederhosen en dirndl’s springend en dansend de nacht in. Flying
Deer zorgde er deze avond voor dat

iedereen het nog wat warmer kreeg.
Voorafgaand aan het feest werd bekend gemaakt dat de persoon met
de mooiste après-ski-outfit een wisselbeker mee naar huis zou krijgen.
Deze beker werd zeer terecht gewonnen door Witte van Tol. Met zijn
houten skies en skistokken stal hij
zeker de show op de avond. Kortom,
het was een geslaagde avond om de
wintersport periode mee af te sluiten of juist om mee te beginnen. Het
volgende feest in The Beach staat
al gepland op 21 maart met als thema ‘Royalty’s’. Meer weten? Kijk op
www.beach.nl.

College van André Kuipers in Crown Theater. Foto’s: www.kicksfotos.nl

Gesolliciteerd via een advertentie

College van astronaut
André Kuipers: Geweldig
Aalsmeer - M en M’s eten in de
ruimte, het zien van deze beelden
was voor André Kuipers de doorslag om astronaut te willen worden.
Hij wilde ook gewichtloos snoepjes eten en hij heeft het gedaan, tot
twee keer toe! Op 19 april 2004 ging
hij de ruimte in en op 21 december 2011 werd hij nogmaals, samen
met een Russische en Amerikaanse collega, gelanceerd voor een verblijf van eenhalf jaar op het Internationale Space Station. Op woensdag 18 februari nam hij de bezoekers aan het Crown Theater mee op
ruimtereis tijdens een leerzaam en
interessant college. Wat een doorzetter en wat was het een geweldige avond. André Kuipers heeft de
ogen van de aanwezigen zeker geopend. De weg naar de uiteindelijke
ruimtereis is lang. Het is een weg vol
uitdagingen en opofferingen om deze droom te kunnen verwezenlijken.
De eigenschappen doorzettingsvermogen, gedrevenheid en geduld
zijn aan hem wel toebedeeld. Jaren van trainingen in allerlei vaardigheden (geen dokter in de shuttle en een monteur komt niet even
langs) in Amerika, Rusland, Canada,
Duitsland en Japan gingen vooraf
aan de ruimtereis, maar André Kuipers had het er allemaal voor over
en begrijpelijk. Wat een ervaring en
wat een uitzicht! Dagelijks in de reis
om de aarde zestien keer een zonsopgang meemaken en zestien keer
een zonsondergang zien. In het eerste gedeelte van het college vertelde André vooral over de voorbereidingen, trainingen, de lancering en
het wonen en werken in de ruimte. Grappig om te weten dat hij ‘gewoon’ heeft gesolliciteerd voor de
vacature van astronaut naar aanleiding van een advertentie in de krant.
Dit ‘knipsel’ heeft hij nog in zijn bezit. Logisch, het was hét begin van
zijn ruimteavontuur.
In het tweede deel trakteerde André Kuipers de bezoekers vooral
op prachtige foto’s gemaakt vanuit de Shuttle. Sprookjesachtig gewoon. Hij zette de aanwezigen weer
met beide benen op de grond door
de landing in te zetten. Door de hete dampkring, wat een aangebrande shuttle opleverde, uiteindelijk
per parachute een harde landing op
aardse bodem. Niet meer gewichtloos en gelijk ‘aardziek’. Een half jaar

in de ruimte, kost net zo lang revalideren! In het college zaten ook
veel humorvolle momenten, zoals de
werkvergunning, een officieel document, afgegeven in Kazachstan vanwege de landing in dit land. Terug
op aarde, terug in de bureaucratie!
Een derde ruimtereis zit er voor André Kuipers zo goed als zeker niet
in, zo liet hij zelf weten na een vraag
uit de zaal, maar op de ervaringen
en belevenissen van de twee keer
dat hij wel mocht, valt vast nog heel
lang te teren! Een geweldig college
gevolgd. Dank André Kuipers hiervoor.

Als een raket
Het gaat trouwens goed met het
Crown Theater. Het college van André Kuipers deed het bezoekersaantal als een raket stijgen. Op enkele stoelen na was het uitverkocht.
Ook de andere tot nu toe gehouden voorstellingen zijn goed bezocht, maar wil het theater in de
lucht blijven, zijn wel meer ‘aanhangers’ nodig. Er staan nog allerlei leuke shows op het programma,
een gevarieerd aanbod voor elk wat
wils. Zoals aanstaande vrijdag 27 februari de muzikale show ‘Bronnen’
van de 3JS, zondagmiddag 1 maart
Eric Vaarzon en Leoni Jansen bij
Bob & Gon op het podium, zondag 8
maart twee keer de kindervoorstelling ‘Zandkasteel’, op woensdag 11
maart lachen met Power Vrouwen 2
inclusief Ladies Night, op zaterdag
14 maart Tribute to Tina Turner met
aansluitend een mannenavond en
donderdag 19 maart Dorus, de musical over Tom Manders. Kijk voor
meer informatie op de website van
het theater en boek! Uniek toch dat
Aalsmeer haar eigen theater heeft,
gerund door alleen vrijwilligers?!
Door Jacqueline Kristelijn

Kindermatinee en John F.
Klaver Band in Bacchus
Aalsmeer - Zoals gebruikelijk in de
school vakanties vertoont cultureel
café Bacchus weer een film tijdens
het Kindermatinee op vrijdag 27 februari. Het is een Nederlandse film,
die geschikt is voor kinderen in de
leeftijd 5 tot 11 jaar. Bacchus in de
Gerberastraat is open vanaf 13.00
uur en de film begint om 13.30 uur.
De entree is 1 euro voor kinderen
en voor volwassenen 3,50 euro. Kinderen alleen onder begeleiding van
een volwassene!
Zaterdag 28 februari komt de John
F Klaver Band een optreden verzorgen in cultureel café Bacchus. Gitarist en zanger John F. Klaver mag
zich de ‘coming man’ in het bluescircuit noemen. Om te beginnen in
Nederland, waar hij met zijn bege-

leidingsband (Hammond orgel, bas
en drums) op gerenommeerde festivals als Moulin Blues, Big Rivers
en Jazz in Juketown speelde en bovendien als support fungeerde voor
Johnny Winter, Matt Schofield en
Dana Fuchs. Maar inmiddels ook
buiten de landsgrenzen. Zo trad
hij onder meer op tijdens de International Blues Challenge in Memphis, ook tijdens de Europese evenknie van dit festival in Berlijn en als
hoofdact van het Blues and Jazz an
der Buerg festival in Luxemburg.
Volgens Matt Schofield is John F.
Klaver ‘the most interesting guitarist
out of Holland’. Bacchus in de Gerberastraat gaat aanstaande zaterdag open om 21.00 uur. Aanvang
concert: 21.30 uur. Entree: Uw Gift

Rondleiding kunstexpositie
op 5 maart in gemeentehuis
Aalsmeer - De kunstenaars Willeke Frima, Michael Glanz en Tineke
Coucke exposeren nog tot en met
2 april in de burgerzaal van het gemeentehuis. Bij deze tentoonstelling
is gekozen voor meer contrasterende kunstwerken. Het kleurig en uitbundige werk van Michaël Glanz tegenover de ijle wolkenluchten van
Tineke Coucke. In de spreekkamers
zijn de intieme stillevens van Willeke

Frima te bewonderen. Op donderdag 5 maart verzorgt Janna van Zon
een rondleiding langs de kunstexpositie in het gemeentehuis. Iedereen is van harte uitgenodigd voor
deze (gratis) rondleiding, die aanvangt om 20.00 uur. Wel een vriendelijk verzoek om u van te voren aan
te melden. Dit kan digitaal via: www.
huiskamermuseum.nl of telefonisch
via 06-12922954.

Muziek/Show
Donderdag 26 februari:
* Liveband op podium de Bok, Dreef
van 20.30 tot 01u.
Vrijdag 27 februari:
* Concert 3 J’s in Crown Theater
Aalsmeer vanaf 20u.
* Hashtech-party in feesterij de Bok,
Dreef vanaf 22u.
Zaterdag 28 februari:
* John F. Klaverband live in Bacchus,
Gerberastraat vanaf 21.30u.
* Tribute to The Rolling Stones door
The Dead Flowers in The Shack, Oude Meer vanaf 21u.
* NK Beerpong en dj Michael in
feesterij de Bok, Dreef vanaf 20u.
Zondag 1 maart:
* Leoni Jansen en Eric Vaarzon met
‘Santiago’ in Crown Theater, 15u.
* Twelve Bar Bluesband live in The
Shack in Oude Meer vanaf 16u.
* Concert Katelijne van Otterloo in
Nieuwe Meer, Stommeerweg, 16u.
Zaterdag 7 maart:
* Open middag drumfanfare Melomanie in dorpshuis De Reede, Rijsenhout van 14.30 tot 16u.
* Discozwemmen voor jeugd in de
Waterlelie, Dreef van 19 tot 21u.
Films
T/m 1 maart:
* Alle dagen diverse films voor alle leeftijden in Crown Cinema, Van
Cleeffkade met nieuw Fifty Shades
of Grey. Ook Michiel de Ruyter, Voor
jeugd: Sponge Bob 3D, Beertje Paddington, Jack bestelt een broertje,
Frozen 2, Big Hero 6 3D.
Vrijdag 27 februari:
* Kinderfilmmiddag in Bacchus,
Gerberastraat.
Exposities
Zaterdag 28 februari:
* Crash Museum in fort Aalsmeer,
Aalsmeerderbrug open, 11-16u.
28 februari en 1 maart:
* Happy Meal museum open, Legmeerdijk 269. Zaterdag en zondag
van 11 tot 17u.
* Huiskamermuseum open. Van
Cleeffkade 12a. Zaterdag en zondag
op afspraak: 06-12922954.
* Galerie Artline, Uiterweg 184
open van 12 tot 17u. Schilderijen en
sculpturen van Didi v/d Velde.
Tot en met 8 maart:
* Expositie bij galerie Sous-Terre met
werken van Vladimir Hristov, Erik
Langkjaer en Amjad Wardeh. Open
zaterdag en zondag 12 tot 17u.
Tot en met 15 maart:
* Tentoonstelling met abstract werk
van Andre van Lier, Anneke Klein
Kranenbarg en Roland de Jong Orlando in het Oude Raadhuis, Dorpsstraat 9. Open iedere donderdag tot
en met zondag 14 tot 17u.
Tot eind maart:
* Expositie schilderclub Kudelstaart
in zorgcentrum Aelsmeer, Molenpad. Open dagelijks 11-17u.
* Expositie met schilderijen en tekeningen van Hans Ravesloot bij Eveleens Makelaars, Punterstraat. Te
bezichtigen tijdens openingstijden.
Tot en met 2 april:
* Expositie in gemeentehuis, Raadhuisplein. Werken Michael Glanz,
Tineke Coucke en Willeke Frima.
Diversen
Donderdag 26 februari:
* Ouderensoos in dorpshuis Ku-

delstaart vanaf 13.30u.
* Sjoelavond BV Oostend in ‘t Middelpunt, Wilhelminastraat vanaf 20u.
26 en 27 februari:
* Midgetgolfbaan in Beethovenlaan
open. Donderdag vrijdag 13 tot 17u.
* Extra vrijzwemmen met spelletjes
in De Waterlelie, Dreef.
Vrijdag 27 februari:
* Darten bij Poel’s Eye in Dorpshuis
Kudelstaart. Inschrijven tot 20u.
* Kienavond Supporters Vereniging
in Dorpshuis Kudelstaart, 20.30u.
* Koppelkaartavond BV Hornmeer in
buurthuis Roerdomplaan vanaf 20u.
Zaterdag 28 februari:
* Rommelmarkt in dorpshuis de
Reede, Schouwstraat in Rijsenhout
van 10 tot 15.30u.
* Seringentocht Westeinder Rondvaart op Westeinderplassen. Voor
deelname: 341582.
* Verzamelaarsbeurs in buurthuis
Hornmeer, Roerdomplaan, 13-16u.
Maandag 2 maart:
* Kaartavond Allen Weerbaar in het
Middelpunt, Wilhelminastraat, 20u.
* Filmfestival bij F&VA in ‘t Anker,
Oosteinderweg 273a vanaf 20u.
* Lezing, expositie en veiling bij
Postzegelvereniging in Parochiehuis, Gerberastraat vanaf 20u.
Dinsdag 3 maart:
* Darten in ‘t Middelpunt, Wilhelminastraat vanaf 20u.
* Kaartavond Ons Genoegen in Ons
Tweede Thuis, Hortensialaan, 19.30u
3 tot en met 8 maart:
* Kermis in Aalsmeer, dinsdag tot en
met zondag aan Dreef, Hornmeer.
Woensdag 4 maart:
* Inloop en ontmoeting bij Oost-Inn
in de Mikado, Catharina Amalialaan
66 van 9.30 tot 11.30u.
* Koffie in de Spil, zijweg Bilderdammerweg vanaf 10u.
* OVAK soos in Parochiehuis, Gerberastraat vanaf 14u.
Donderdag 5 maart:
* Informatie over ontmoetingsgroep
bij OVAK in buurthuis Hornmeer,
Roerdomplaan 3 vanaf 14u.
* Sjoelcompetitie in dorpshuis De
Reede, Rijsenhout vanaf 20u.
* Lezing bij Groei en Bloei over zomerbloeiers en orchideeën in buurthuis Hornmeer, Roerdomplaan, 20u.
* Rondleiding langs kunstexpositie
in gemeentehuis vanaf 20u.
* Paaskienen bij Vogelvereniging in
‘t Baken, Sportlaan 86 vanaf 20u.
* Competitie bij Sjoelclub in dorpshuis Kudelstaart vanaf 20u.
Vrijdag 6 maart:
* Speelavond en verloting Ijsclub
Oost in The Beach, Oosteinderweg
247a vanaf 20u.
Zaterdag 7 maart:
* Spitfiredag en boeken- en modellenverkoop in Crash Museum in
Aalsmeerderbrug van 11 tot 16u.
* Aanschuiftafel over doodskisten
en yoga in Huiskamermuseum, Van
Cleeffkade 121 van 16 tot 18u.
Vergaderingen/Bijeenkomsten
Woensdag 4 maart:
* Inloop over herinrichting Hornmeerpark en aanleg voetbalvelden
in buurthuis Hornmeer, Roerdomplaan 3 van 19.30 tot 21u.
Maandag 9 maart:
* Lezing Adriaan van Dis in kader Boekenweek over ‘Te gek voor
woorden’ in Doopsgezinde kerk,
Zijdstraat 55 van 20.15 tot 22u.
Woensdag 11 maart:
* Bewonersoverleg Dorpsraad Kudelstaart in Dorpshuis vanaf 20u.

Dé vioolspecialist

STAGE
MUSIC SHOP
KOOPJE:

NIEUW:

Mondharmonica Western ‘Sigma Guitars’
(by Martin)
‘Hering’ Free Blues
50
€ 15,
€ 299,AANBIEDING:

TIP:

Gitaarcombo ‘Crate’ Gidsje ‘Learn to play’
(12 inch met galm) € 125,guitar/ukelele € 5,95
Schoolstraat 7 | Aalsmeer | 0297-328044 | www.stagemusic.nl

Concert Katelijne van Otterloo
zondag bij Nieuwe Meer
Aalsmeer - Zangeres Katelijne
van Otterloo geeft zondagmiddag
1 maart een concert op jachthaven
De Nieuwe Meer. “Haar stem grenst
aan magie. Katelijne van Otterloo is
een heerlijk eigenwijze jazz-zangeres. Zij tovert met haar stem en weet
op verrukkelijke sensuele wijze het
publiek om haar vingers te winden”,
schreef een recensent over haar.
Katelijne zingt voor de tweede keer
op de jachthaven, na haar succesvolle optreden van vorig jaar zomer.
Katelijne, woonachtig op de Uiterweg, is een overtuigende, charmante zangeres met smaakvol improvisatievermogen en onderscheidende performance. Een personality die

met veel gemak en beeldend zingt.
Stukken uit The American Songbook komen voorbij in een heel persoonlijke aanpak, maar ook Franse chansons en pop standards van
toen en nu in funky, jazzy arrangementen. Katelijne heeft zich ontwikkeld tot één van de betere jazzzangeressen van Nederland en staat
samen met haar begeleiders op gitaar (Wolf Martini) en basgitaar
(Bas van Otterloo) garant voor een
spannend, swingend en soms ook
ontroerend samenspel. Het concert
wordt georganiseerd in samenwerking met KCA en Bacchus en begint
zondag 1 maart om 16.00 uur. Inlichtingen. 0297-325304 of 360355.
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Beste amateurfilms uit
2013 bij Videoclub

Tini en Kick in de schijnwerper

Wethouders nemen politieke
week door op lokale radio
Aalsmeer - Wekelijks zendt de lokale omroep van Aalsmeer 24 uur
per dag uit voor de inwoners van
Aalsmeer. Informatieve programma’s voor alle geledingen uit de
gemeente en overdag en ’s nachts
heerlijke muziek. In Aalsmeer Politiek wordt de politieke week deze
zaterdag 28 februari doorgenomen
door het Aalsmeerse college. Wethouders Ad Verburg en Jop Kluis
zullen ongetwijfeld in gaan op het
aangekondigde vertrek van burgemeester Vonk. Op maandagavond
staan wekelijks twee populaire uitzendingen geprogrammeerd. In
‘Door de Mangel’ van 19.00 tot 20.00
uur op 2 maart staat Tini Man-Olij,
actief binnen KCA en alweer 67 jaar
lid van Aalsmeers Harmonie, centraal. Al 77 keer is op maandagavond
het programma ‘Door de Mangel’
te beluisteren geweest en hebben
broer en zus Elbert en Mylène Huijts
vele vragen op de gasten afgevuurd.
Het overbekende ‘doorgeefsysteem’
zorgt er voor dat er wekelijks weer
een nieuwe gast plaats neemt achter de microfoon. Uiteraard kunnen
weer live vragen gesteld worden via
telefoonnummer 0297-325858, via
e-mail: studio@radioaalsmeer.nl of
via Twitter: #DoordeMangel. ‘De Top
10 van…’ is een programma waarin
diverse (on)bekende Aalsmeerders

zijn of haar persoonlijke top 10 mogen samenstellen en samen met de
presentatoren deze nummers aan
elkaar smeden. Uiteraard blijft er
ook ruimte over om over andere zaken te praten. Het presentatieteam
van het programma bestaat uit Rinus en Talitha van Itterzon, Laurens van Kessel en Miranda Gommans. Zij presenteren het programma beurtelings. In de aflevering van
maandag 2 maart zal Laurens van
Kessel samen met Rinus van Itterzon het programma presenteren.
Fotograaf Kick Spaargaren zal zijn
tien favoriete nummers ten gehore brengen op Radio Aalsmeer. Kick
krijgt het als fotograaf steeds drukker met opdrachten. Gelukkig is dat
goed te combineren met zijn baan in
de tuinbouw. Dit programma wordt
uitgezonden op maandagavond van
20.00 tot 21.00 uur.
Radio Aalsmeer is te beluisteren op
105.9 FM en de kabel op 99.0 FM,
maar ook via de livestream op internet: www.radioaalsmeer.nl. Een uitzending gemist? Luister het betreffende programma dan terug via de
website van de lokale omroep via
‘Uitzending Gemist’. Het bezoekadres van de lokale omroep is Van
Cleeffkade 15 in Studio’s Aalsmeer.

Crown Theater Aalsmeer
gaat als een raket!
Aalsmeer - Het bijna uitverkochte
bijzondere theatercollege van Andre Kuipers vorige week woensdag,
zorgde ervoor dat het Crown Theater door de mijlpaal van tien duizend
bezoekers is geschoten. “Daarmee
is de kaartverkoop van alle voorgaande jaren met vijftig procent
overschreden”, vertelde directeur
Peter van Eick tijdens het goedbezochte business club event waar vele Crown sponsoren bij elkaar waren. “Nog nooit zijn er zoveel kaarten verkocht. Dat liefhebbers de
weg weten te vinden naar de Club
exclusief bij Bob & Gon op zondagmiddag was al duidelijk, maar ook
de producties in de grote zaal worden gelukkig steeds beter bezocht.
Toch moeten nog ruim drieduizend
bezoekers in de komende maanden

er voor zorgen dat het seizoen zonder verlies wordt afgesloten. Als alle sponsoren, zonder wie het theater niet kan bestaan, aanblijven, alle
vrijwilligers hun schouders er weer
onder zetten én firma De Raad opnieuw haar steunt toezegt, dan pas
kan er weer een nieuw seizoen worden aangekondigd.” Als dat lukt wil
het theater ook gaan werken met
theater-abonnementen die vanaf mei aanstaande kunnen worden
vastgelegd. Van Eick tot slot: “Dus
laat de kans niet voorbij gaan en ga
nog naar de 3JS, Do, Dorus, Hartsvrienden of kijk voor alle overige
voorstellingen op de website www.
crowntheateraalsmeer.nl en steun
het theater!”
Foto: www.kicksfotos.nl.

recensie

Theatertour ‘Uncovered:
“Do ontroert en verrast”
Schotse eilanden, honden en
veiling bij Postzegelvereniging
Aalsmeer - Maandagavond 2
maart houdt Postzegelvereniging
Aalsmeer haar maandelijkse bijeenkomst in Het Parochiehuis aan de
Gerberastraat 6. De avond staat in
het teken van de Schotse eilanden
en honden. Voorafgaand aan de veiling zal Gerard Hoving iets vertellen
over de Schotse Eilanden, hun ligging, postverkeer en natuurlijk hun
postzegels. Cor van Meurs laat in
de minitentoonstelling weer een gedeelte van zijn hondenverzameling
op postzegels zien.
De avond begint om 20.00 uur, de
zaal is al om 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 veilen kavels. Kijk dus op www.postzegelverenigingaalsmeer.nl. Op de
verenigingstafel zijn zeker 110 stuks
vijfeurocent zegel stokboeken aanwezig waarin men ook lekker kan
snuffelen. Verder zijn Joop Teunen
(materiaal en buitenland) en William Bosdam (nieuwtjes Nederland)
aanwezig om hun waren aan de
man/vrouw te brengen. Er is uiteraard koffie en een drankje verkrijgbaar in de zaal en er is volop gratis
parkeergelegenheid. Noteer ook alvast maandag 13 april in de agenda:
Grote veiling met restanten, stockboeken en enkele kavels munten.
Foto: www.kicksfotos.nl

Matthäus Passion bij Zin-Inn
Aalsmeer - Dr. Jan Luth verzorgt
tijdens de maandelijkse Zin-Inn bijeenkomst op maandag 16 maart een
lezing over de Matthäus Passion in
de Doopsgezinde Gemeente in de
Zijdstraat 55. In deze lezing gaat Jan
Luth samen met de aanwezigen op
zoek naar een antwoord op de vraag
of Johann Sebastian Bach terecht
‘de vijfde evangelist’ en ‘het muzikale Godsbewijs’ wordt genoemd
en vertelt hij meer over de beroemde Matthäus Passion. Dr. Jan Luth
is universitair docent Liturgie-wetenschap (specialisatie Hymnologie), aan de faculteit Godgeleerdheid en Godsdienst-wetenschappen aan de Universiteit Groningen.
Hij geldt als een groot kenner van
de muziek van Bach en is ook concerterend organist. De lezing begint om 20.00 uur, vanaf 19.30 uur
is er koffie en thee. Toegangsprijs 5
euro. Iedere belangstellende is van
harte welkom de lezing bij te wonen. Het is vervolgens mogelijk om
op zondagmiddag 22 maart te gaan

luisteren naar de Matthäus Passion
die uitgevoerd door KCOV Excelsior uit Amsterdam in samenwerking
met het Holland Symfonie Orkest en
het Roder Jongenskoor in het Concertgebouw. Het concert begint om
14.15 uur, zaal open vanaf 13.35
uur. In principe gaat een groep
van circa 50 personen gezamenlijk
met een bus vanaf het Raadhuisplein naar Amsterdam. Zijn er minder dan 50 personen dan wordt er
een bijdrage van 7,50 euro per persoon in de eigen vervoers-en parkeerkosten terugbetaald. De prijs is
39 euro per persoon, inclusief garderobe, consumpties koffie of thee
bij aankomst, drankje in de pauze en de vervoerskosten. Reserveringen voor het concert tot 8 maart:
Naam, adres, telefoonnummer en emailadres via: franka@dgaalsmeer.
nl. Betaling voor de concertkaarten
graag op bankrekening NL25 INGB
0004 7741 04 t.n.v. KCOV Excelsior.
Uw reservering wordt definitief na
de betaling.

Baan7 met Giovanni Veldhuis
Aalsmeerderbrug – Zondag 1
maart spreekt Giovanni Veldhuis bij
de Baan7 jongerendienst van de Levend Evangelie Gemeente. Het belooft een afwisselende avond te
worden met een eigentijdse preek
en veel muziek.
Baan7 begint om 19.00 uur en
wordt gehouden aan de Kruisweg
55 in Aalsmeerderbrug. Giovanni Veldhuis spreekt tijdens Baan7
over het thema ‘zonde en vergeving’. Hij heeft een nuchtere en radicale boodschap waarbij het volgen

van Jezus centraal staat. Zelf kwam
hij als tiener en hardrocker tot geloof en spreekt hier graag over tijdens conferenties en samenkomsten. Veldhuis is werkzaam bij Youth
Alive, waar hij trainingen geeft voor
jeugdleiders en hun coaches. Baan7
wordt elke eerste zondag van de
maand gehouden voor jongeren van
13 tot 20 jaar. Of je nu vaker in een
kerk komt of helemaal nooit, je bent
van harte welkom. Meer weten? Kijk
dan op www.baan7.nl of facebook.
com/baan7.

Aalsmeer - De Stadschouwburg in
Haarlem was donderdag 19 februari het toneel voor Dominique van
Hulst, beter bekend als zangeres
Do. In het knusse theater vond namelijk de première plaats van haar
intieme theatertour ‘Uncovered’. En
intiem was het; Do gaf zich bloot en
sprak onder andere over haar drukke gezinsleven met eenjarige zoon,
haar moeder, carrière en de gezonde spanning in haar lijf: “Ik geef toe
dat ik het ontzettend spannend vind
om hier te staan vanavond, vooral
omdat er zoveel bekenden van mij
aanwezig zijn”, begon ze. En ook:
“Gisteravond toen ik met mijn man
nog een flesje wijn soldaat maakte, dacht ik echt even: Waar begín ik
toch aan?!” Het ijs was onmiddellijk
gebroken. Wat een verrassend eerlijke vrouw en wat een ontzettend
leuk mens. Do bracht in het uur voor
de pauze ontroerende Nederlandstalige liedjes, maar ook een aantal,
door haar geschreven, nieuwe nummers, die de zaal direct oppikte. Na
de pauze werd er meer geswingd,
maar door het opnieuw af te wisselen met het delen van haar persoonlijke emoties en diepe verlangens
gaf zij het publiek de gehele show
door het gevoel dat ze haar móchten
leren kennen. “Wat weten jullie eigenlijk nog niet van mij?”, vroeg Do.
Aan het begin van de voorstelling
waren er blanco kaartjes uitgedeeld
waarop bezoekers een vraag aan de
zangeres konden stellen. Één jongedame had geschreven of zij wellicht
een duet met haar mocht zingen. En
dat pakte geweldig uit. De studente
bleek over een heldere stem te beschikken en samen brachten ze op
haar verzoek een nummer van Alain
Clark. De toevalligheid leerde, dat
de drummer van deze zanger tevens de slagwerker is van Do. Zijn

naam kunt u onthouden: Lean Robbemont. De vierkoppige band, verder bestaande uit Erik Rutjes op gitaar, Rogier van Wegberg op bas en,
het moet gezegd, virtuoos vanachter de piano; Marcus Olgers, speelde op de toppen van haar kunnen
en Do was leading. Wat een dijk
van een stem heeft deze pittige dame. Klein van stuk, zeer groot in daden. Ze bracht liedjes van vroegere
helden, zoals Whitney Houston, Stevie Wonder en Michael Jackson en
het dak ging er af met nummers van
deze tijd. Uiteraard kwamen nieuwe
songs van het gelijknamige album
langs en het gevoelige ‘Zeg me dat
het niet zo is’ van Frank Boeijen. Een
voorstelling voor elk wat wils dus. Er
zijn tranen gevloeid in de zaal en er
werd gelachen. Uncovered is een
must-see voorstelling. U zult absoluut ontroerd worden en tegelijkertijd blij verrast. Die emoties weet Do
als geen ander over te brengen. Zij
is ‘één van ons’. Kortom: De Theatertour ‘Do Uncovered’ verdient uitverkochte zalen! Speellijst zie www.domusic.nl. Voor de regio Aalsmeer en
omstreken: Op 28 maart spelen Do
en haar mannen in het Crown Theater Aalsmeer. Kaarten zijn te bestellen via www.crowntheateraalsmeer.
nl en aan te schaffen bij Espago in
de Ophelialaan, het Boekhuis in de
Zijdstraat en de Primera op het Poldermeesterplein.
Door Miranda Gommans

SJK-middag op 22 maart met
Helders Jachthoornkorps
Kudelstaart - Zondag 22 maart zal
het Show- en Jachthoornkorps uit
Kudelstaart weer de jaarlijkse SJKmiddag organiseren. Deze middag
is voor iedereen een kans om te
zien hoe het korps jachthoornmuziek speelt. Het korps bereidt zich al
enige weken voor op deze middag.
Net zoals elk jaar worden er enkele nieuwe muziekstukken ingestudeerd.
Elk jaar organiseert het Show- en
Jachthoornkorps een gastoptreden,
dit jaar is de gast Het Helders Jachthoornkorps uit Den Helder, waardoor de hele middag zal bestaan
uit Jachthoornmuziek. Eerst zal ieder korps zijn eigen kwaliteiten ten
gehore brengen, daarna zal het zich
samenvoegen tot één groot korps,
waardoor u versteld zal zijn over
wat dit met de kwaliteit van het geluid zal doen. Deze muzikale middag

op zondag 22 maart is vanaf 14.00
uur in het clubgebouw aan de Bilderdammerweg 116. De zaal is geopend vanaf 13.30 uur en de toegang is gratis. Tijdens deze middag wordt ook een loterij gehouden
waarbij bezoekers bijna altijd prijs
hebben. Ondertussen is het muzikale seizoen weer begonnen voor
het Show- en Jachthoornkorps en
hebben de eerste succesvolle Carnavalsoptredens alweer plaatsgevonden. Na de SJK-middag zal het
Show- en Jachthoornkorps weer
naar buiten gaan voor een optreden tijdens Palmpasen op 29 maart
bij de RK Kerk St. Jan Geboorte. Op
11 april is het korps te zien en te horen tijdens Kom in de Kas aan de
Hoofdweg. Kijk voor meer informatie over alle optredens en de aankomende 8-weekse introductiecursus
op www.showjachthoornkorps.com.

Aalsmeer - Maandag 2 maart presenteert Videoclub Aalsmeer een
filmprogramma met de beste amateurfilms uit 2013. De films zijn afkomstig uit de nationale Filmotheek
van de NOVA (Nederlandse Organisatie van Visuele Filmamateurs). Elk
jaar worden de beste amateurfilms op
dit NOVA filmgala vertoond. Een aantal van deze film is uitgezonden naar
het UNICA wereld filmfestival 2014,
dat werd gehouden in Polen. Het filmprogramma is een mix van speelfilms,
documentaires. Het laureaat van dit
festival, een door de jonge Joren Molter vervaardigde speelfilm ‘Dode duiven’ ontbreekt niet op deze avond.
Deze film behaalde tevens een bronzen medaille op het UNICA filmfestival en gaat over de achttienjarige Me-

rel die na een lang verblijf bij haar vader en gescheiden moeder, besluit het
heft in eigen hand te nemen en haar
leven op eigen benen voort te zetten.
Op zoek naar contact en liefde komt
ze tot een schokkende conclusie: ze
haat mannen. Al worstelend met haar
seksualiteit lijkt niet het heden daar
debet aan te zijn. Een uitzonderlijke
filmavond, die de videoclub Aalsmeer
haar leden graag wil aanbieden. Belangstellenden, die kennis willen maken met wat amateurfilmers op nationaal niveau presteren, zijn van harte welkom. Daar er beperkte plaatsruimte is wordt u verzocht zich vooraf
aan te melden bij de voorzitter van de
Videoclub: Gerard van Schie via 0235284564 of 06-52421829. De avond
begint om 20.00 uur.

Wervelende kunst van Dorrit
Klomp bij Bob & Gon
Aalsmeer - Zondag 1 maart kan iedereen zich verheugen op een heerlijk optreden van Leoni Jansen en Eric
Vaarzon Morel bij Bob & Gon. Ook zijn
er voor de kunstliefhebbers, naast het
beluisteren van heerlijk meeslepende
klanken, de expressieve dansdoeken
van de kunstenares Dorrit Klomp te
bewonderen. Bob & Gon zoeken dit
seizoen kunst bij de muziek. Het blijkt
een succesvolle combi, want theater, muziek en beeldende kunst raken steeds meer met elkaar verweven. Dorrit Klomp kreeg jarenlang flamenco les. Haar voorliefde voor deze dans is dan ook duidelijk terug te
vinden in haar doeken. Door haar expressionistische wijze van schilderen
wervelen de vrouwen in warme kleuren over het linnen of papier. Kunst,
dans en muziek het hoort bij het leven van Dorrit. Het zit in haar genen

en haar bloed. Zo treedt zij 28 maart
op in de Grote Kerk in Muiden waar
madrigalen van Sweelinck ten gehore worden gebracht onder leiding van
Frederic Vorm, afkomstig uit de Kwakel en speelt zij vervolgens ook in het
Balinees Gamelan orkest Swara santi. Haar werk is alleen zondag te zien
bij Bob & Gon, maar verder ook bij
Galerie Sous Terre tegenover de watertoren. De zaal van Exclusief bij Bob
& Gon gaat open om 14.30 uur, dan
kunnen belangstellenden alvast een
blik op de muren en podium werpen.
Om 15.00 uur treden Leoni en Eric op.
Voor wie dit luister en kijkfeest niet
wil missen: Kaarten bij Espago in de
Ophelialaan, Het Boekhuis in de Zijdstraat en de Primera op het Poldermeesterplein.

Verkoop boeken
en Spitfiredag

in de ‘Spitfirehal’, een loods op het
terrein van het Fort bij Aalsmeer. De
verkoop van tweedehands boeken en
modellen op de eerste zaterdag van
de maand maart, is inmiddels een
traditie. De opbrengst van de verkoop komt ten goede aan het werk
van het museum. Er zijn historische
boeken, maar ook spannende oorlogsromans te koop voor kleine prijsjes. Daarnaast heeft Crash ook nieuwe boeken en modellen in de winkel.
Entree voor het museum kost 3,50
euro voor volwassenen en 1,50 euro
voor kinderen van 6 tot 12 jaar. Voor
donateurs, veteranen en kinderen tot
6 jaar is de toegang gratis. Kijk voor
meer informatie op de website www.
crash40-45.nl

Aalsmeerderbrug - Het Crash
Luchtoorlog- en Verzetsmuseum ’40’45 organiseert op zaterdag 7 maart
de jaarlijkse Spitfiredag met tweedehands boeken- en modellenverkoop.
Het CRASH Museum’40-’45, dat gevestigd is in het Fort bij Aalsmeer aan
de Aalsmeerderdijk 460, is iedere zaterdag geopend van 11.00 tot 16.00
uur. De Supermarine Spitfire 3W-S in
de collectie van het museum is al vele jaren een publiekslieveling en staat
in een diorama met piloten opgesteld

Op safari met
Groei en Bloei

Janna van Zon

lijke bevolking. De lezing bij Groei en
Bloei wordt gehouden op donderdag
5 maart in buurthuis Hornmeer aan de
Roerdomplaan 3 en begint om 20.00
uur. Iedere belangstellende is welkom.

Aalsmeer - Jan Blokland reisde onder leiding van de bekende biologe
door het hooggebergte van Zuid-Afrika in Lesotho en de omgeving van de
Natalse Drakensbergen. Een heel ruig
gebied dat rijk is aan planten en dieren. Veel zomerbloeiende bollen en
zeldzame orchideeën filmde hij. Vooral in het bergkoninkrijk Lesotho, één
van de armste landen van de wereld,
had hij veel contact met de plaatse-

Eigen afdeling SP in Aalsmeer
Aalsmeer - Een gemeenteraad is er
om de belangen van de inwoners te
dienen en zit er niet voor zich zelf. In
Aalsmeer is dat jammer genoeg niet
het geval. “De egotripperij, het arespectloos met elkaar omgaan en dictatoriaal gedrag van de zittende politieke partijen heeft ons dorp (be)stuurloos gemaakt.
De burgemeester heeft gemeend
hierom ontslag te moeten nemen.
Het zijn echter de politieke partijen
die dit veroorzaakt hebben. Het egotrippen moet nu maar eens afgelopen
zijn”, aldus Wim Burgers van de Sociale Partij. “Bij de coalitievorming bijvoorbeeld zijn de regels niet in acht
genomen en hebben het CDA en
Aalsmeerse Belangen onderling vooraf de dienst uit gemaakt zonder overleg met de andere partijen. Dit heeft
het politieke klimaat behoorlijk verziekt in Aalsmeer. De transparantie schiet hierin al op alle fronten te

kort. Hoe kan men dan een gemeenschappelijk beleid voeren op deze basis?”, gaat de SP-er verder. “Het in
de gemeenteraad naar elkaar verwijten maken, persoonlijke opmerkingen
plaatsen en het niet accepteren van
elkaars mening. Het dictatoriale gedrag van het CDA en AB komt in het
geheel niet ten goede van de inwoners van de gemeente Aalsmeer. Het
is bij het schandalige af dat door onderlinge strijd Aalsmeer onbestuurbaar is geworden.” Wim Burgers tot
slot: “ De SP is voornemens om in
Aalsmeer een eigen afdeling op te
richten met uitzicht naar de gemeenteraadsverkiezing van 2018. Wij zullen
onze SP-stem laten horen op een Sociale Prettige manier.Met het belang
van de inwoners centraal: Goede betaalbare zorg, ruimte voor sociale woningbouw met betaalbare huren, armoede bestrijding en participatie gericht op betaald werk.

Paaskienen
in het Baken

de valt een grote jackpot prijs.Tussendoor is er een grote loterij waarmee ook leuke grote prijzen zijn te
winnen, waaronder een fraaie hoofdprijs. Breng vrienden en kennissen
mee naar deze gezellige Paaskienavond, waar voor groot en klein iets
te beleven valt. De Paaskien is niet
op de vaste ‘stek’ van de vereniging,
maar in het Baken aan de Sportlaan
86. De aanvangstijd is 20.00 uur. Voor
inlichtingen: 06-10666878.

Aalsmeer - Op donderdag 5
maart organiseert Vogelvereniging
Aalsmeer haar jaarlijkse Paaskienavond waarmee vele mooie prijzen
te winnen zijn. In totaal worden vijf
rondes gekiend en in elke kienron-
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Ontslag burgemeester Jobke Vonk-Vedder

Fracties: “We zagen haar al
langer worstelen”

Aalsmeer - Burgemeester Jobke
Vonk had haar ontslag enkele uren
voor aanvang van de Raad medegedeeld aan alle vijf de fractievoorzitters. Voor de overige raadsleden en
de aanwezigen op de publieke tribune kwam de mededeling onverwacht.
Niet bij iedereen als een grote verrassing, zo bleek afgelopen vrijdagmiddag 21 februari tijdens de snel
ingelaste persbijeenkomst van alle
fracties. “Het moment heeft ons verrast, maar een echte verrassing is het
niet. We zagen haar al langer worstelen”, aldus de fractievoorzitter Robert
van Rijn. Tijdelijk CDA fractievoorzit-

ter Jaap Overbeek beaamt de worsteling. “De burgemeester had moeite met de nieuwe verhouding in de
Raad. Het is niet de Raad die bij haar
past. We hebben haar het afgelopen
half jaar zien worstelen hiermee. We
vonden haar er ook vermoeid uitzien.” Overbeek noemt de beslissing
voor Jobke Vonk persoonlijk heel
triest. “Bij haar installatie vertelde ze
dat ze als kind al burgemeester wilde
worden. Ze zag uit naar haar nieuwe
baan. Spijtig dat het zo gelopen is.”
Fractievoorzitter Helma Persoon van
AB noemt het ontslag van de burgemeester een ernstig signaal naar

de politiek. “Voor haar een persoonlijk drama. Ze is zo ambitieus begonnen. Het geeft mij veel onrust, ik heb
er niet goed van geslapen.”
“Logische en moedige stap”
Fractievoorzitter Ronald Fransen van
PACT reageert vrij nuchter. “We betreuren haar ontslag, het is een trieste zaak, maar gezien het proces een
logische en moedige stap.” De mening van fractievoorzitter Bram Heijstek van HAC sluit hier op aan. “Vervelend voor Jobke Vonk, maar een
stap die niet meer te voorkomen was.
We hopen op een nette aftocht, zon-

der schade voor beiden. Ik kan niet
anders dan concluderen dat Jobke Vonk niet de burgemeester is die
Aalsmeer nodig heeft. Het ging nou
eenmaal niet zo lekker met elkaar.”
Ook Robert van Rijn zegt dat de burgemeester in de huidige situatie niet
de juiste persoon op de juiste plek is.
En hiermee doelt hij natuurlijk op de
nieuwe verhouding na de verkiezingen met een college bestaande uit
de partijen AB en CDA en een coalitie met slechts één stem meer (12)
ten opzichte van de oppositie (11).
Verbeteringsproces
De heren en dames vliegen elkaar
regelmatig met woorden in de haren
tijdens vergaderingen, maar de afgelopen maanden is in deze een verbeterproces op gang gezet. “We werken aan de onderlinge verhoudingen
en er zijn zichtbaar verberingen. We
gaan als Raad zelf dit proces vervolgen”, aldus Van Rijn.
De mededeling van burgemeester
Vonk aan de Commissaris van de
Koning dat zij de bestuurlijke situatie in Aalsmeer onhoudbaar vind,
hebben de heren fractievoorzitters
toch enigszins als kwetsend ervaren.
“We steken juist veel tijd en energie in het verbeteringsproces”, vervolgt Van Rijn. De uitspraak ‘onbestuurbaar’ zegt Overbeek van de zotte te vinden. “Er wordt scherper gedebatteerd, maar we hebben de afgelopen periode heel veel bereikt.
We hebben goede stappen gezet
en zijn wel eensgezind.” Helma Persoon, de enige vrouwelijke fractievoorzitter, geeft aan wel enige moei-

Weer invoering vergaderen in commissies

Beëdiging raadsleden CDA
en groen licht Rooie Dorp
Aalsmeer - Een onverwacht begin
van de Raad vorige week donderdag 19 februari. Burgemeester Jobke
Vonk-Vedder heeft haar ontslag ingediend. Het sloeg in als een bom. De
vergadering werd direct geschorst,
maar moest daarna toch echt wel beginnen. De aanvang was als gebruikelijk. De raadsleden Teun Treur van
de VVD en AB’er Dick Kuin waren jarig geweest. Zij werden verblijd met
een fles wijn. Dick Kuin trakteerde op
soesjes. Niet zelf gemaakt, zoals hij
van plan was, maar wel zelf gekocht,
aldus de AB-man in een uitleg. Na dit
luchtige moment, werden de nieuwe
leden Ton Harte en Ton Smit van het
CDA beëdigd. Ton Harte wordt raadslid nu fractievoorzitter Robbert-Jan
van Duijn tijdelijk ontslag heeft genomen en Ton Smit gaat plaatsnemen
voor het CDA aan de tafel van de fractie-assistenten. De vergadering verliep zoals gebruikelijk. Niet soepel en
hoe later het werd, hoe grimmiger. Het
bestemmingsplan Nieuw Calslagen is
vastgesteld. Naast het begraafplaatsje aan de Herenweg mogen maximaal
achttien woningen gebouwd worden.
Overigens niet als het aan PACT ligt.
Deze fractie wilde keiharde garantie van de bestuurders dat het gebied
ook echt openbaar blijft en doorzichten naar de Westeinderplassen blijven
bestaan.
Voor Sinterklaas spelen
Het programma van eisen voor realisatie van nieuwbouw aan de Machineweg kreeg goedkeuring van alle fracties, maar niet zonder slag of
stoot. “Een grote stap naar duurzaamheid wordt gezet. Het Rooie dorp
wordt straks het groene dorp”, aldus Dirk van Willegen van het CDA.
De VVD had moeite met het voorstel
waarin ook een bedrag van 55.000 euro wordt gevraagd voor aankoop van
de woning op nummer 113 zodat een
aansluitende bebouwing kan worden
gerealiseerd. De fractie vond het eigenlijk wel welletjes dat de gemeente maar voor Sinterklaas blijft spelen. “Dit geld krijgt de gemeente nooit
meer terug. En Eigen Haard vaart er
wel bij”, aldus Teun Treur. De wethouder en andere fracties reageerden ietwat verbolgen. Ook de VVD heeft tot
slot ingestemd met de ingediende
motie om te proberen deze woning
in handen te krijgen. De VVD gaf aan
het gevoel te hebben dat de wethouder niet voldoende onderhandeld zou
hebben met de eigenaar van de betreffende woning. Het CDA was hierin duidelijk: “Goeie deal.” De VVD gaf
verder aan geen weerstand tegen het
plan te hebben en daarom uiteindelijk
toch unaniem akkoord. De duim ging
omhoog bij de trouwe bewoners en
voorvechters Hedwig en Anja, die dus
niet voor niets vol verwachting op de
tribune hadden plaatsgenomen.
Lange koopzondag
Het voorstel om uitbreiding van koopzondagen toe te staan stuitte op felle weerstand van Bram Heijstek van
HAC. “De gemeenteraad verlies z’n
hoofd. Het is de ondergang van de
winkelcentra in Aalsmeer.” Met deze uitspraak doelt de nieuwe politicus op de kleine ondernemers in de
gemeente, die door de zondagopenstelling extra belast worden. Het CDA

was het wat dit betreft met hem eens.
De fractie gaf verder aan wel in te zien
dat winkelen op zondag in opmars is,
maar de meningen van de leden van
de partij waren verdeeld, zo zei de
nieuwe, tijdelijke fractievoorzitter Jaap
Overbeek. PACT, VVD en AB waren
lovend over het voorstel. “Een uitstekend liberaal voorstel. Onze complimenten aan het college”, aldus Robert
van Rijn van de VVD. René Martijn
van AB maakte terloops nog even de
opmerking dat Aalsmeer qua openstelling op zondag wel heel ruim gaat.
De winkels mogen open vanaf 12.00
uur (wel in rust naar de kerk) tot 20.00
uur. In omliggende gemeenten sluiten de winkels op zondag om 17.00 of
18.00 uur de deuren. Extra lang winkelen in Aalsmeer dus! Het voorstel is
overigens aangenomen met 4 stemmen tegen en 18 voorstanders.
Nieuw vergadermodel
Ook aangenomen: Het nieuwe vergadermodel. De vergaderingen zoals nu
werken niet goed, het wordt te vaak
laat na middernacht eer de sluiting
klinkt. De commissievergaderingen
worden weer ingevoerd. In week twee
van de maand gaan vergaderingen
plaatsvinden van de commissie ruimte
en economie op dinsdag en commissie maatschappij en bestuur op donderdag en in de vierde week van de
maand komen de fracties bijeen voor
de raadsvergadering. Het Ronde Tafel
Gesprek vervalt. Inwoners mogen komen meepraten in de commissievergaderingen. Het nieuwe vergaderen
wordt komende maand maart al ingevoerd.
Geheimhouding
Met de bekrachtiging van geheimhoudingen inzake onderwerpen die
met personen en aankoopprocessen te maken hebben, bleken de fracties en het college nog enige moeite te hebben. In veel gemeenten is
‘geheimhouding’ de vervanging van
stukken met het stempel ‘vertrouwelijk’. Deze nieuwe afspraak is wat
krachtiger en verbied fracties en collegeleden met strakke hand om geen
zaken voor het besluit uit te laten lekken. “Het belemmert een openbaar
debat. We moeten in deze een duidelijk beleid maken waar we wel en waar
we niet geheimhouding op zetten”, aldus het CDA. PACT was het hier min
of meer mee eens, de woorden van
Ronald Fransen: “Ik raak in de war.” Er
gaat nu een strategie ontwikkelt worden waarbij zorgvuldig gekeken zal
gaan worden aan welke onderwerpen in behandelingsstukken het predikaat ‘geheimhouding’ gegeven gaat
worden. Een beleidsnota in deze is in
de maak.

Elke dag het laatste
regionale nieuws!

zie onze site:
meerbode.nl
facebook.com/

Fracties tijdens Raad bijna eensgezind

VVD: “Koopzondag enorme
doorbraak in Aalsmeer”
Aalsmeer - Op 19 februari heeft de
gemeenteraad met 18 tegen 4 stemmen de nieuwe winkeltijdenverordening aangenomen. Deze nieuwe winkeltijdenverordening is er gekomen
dankzij de motie uitbreiding koopzondagen van de VVD van afgelopen december. Nu de gemeenteraad akkoord
is met de nieuwe winkeltijdenverordening hebben ondernemers per 20 februari zelf de keuze om tot openstelling tussen 12.00 en 20.00 uur op zondag over te gaan. “Met deze openstelling bereiken we veel doelen waar
VVD Aalsmeer zich voor inzet”, zo stelde fractievoorzitter Robert van Rijn:
“Minder regels, meer vrijheid voor ondernemers en inwoners, vergroten

van omzet bij de ondernemers, vergroten werkgelegenheid, versterken
Aalsmeerse concurrentiepositie en
een positief effect op toerisme.” Waar
de gemeenteraad op 18 december vorig jaar nog verdeeld was, stemde de
raad op 19 februari tijdens een bewogen raadsvergadering bijna eensgezind. Van Rijn: “Met dit besluit wordt
een enorme doorbraak in Aalsmeer
bereikt. Goed voor Aalsmeer. ”
Zondagsrust
De VVD kreeg in haar motie om de
winkeltijdenwet te verruimen en ondernemers de mogelijkheid te geven om hun winkels ook op zondag
te mogen openen, steun van de vol-

Nieuw vergadermodel:
Terug naar ‘oude’ commissies
Aalsmeer - Eind 2014 is in het kader
van het Verbeterproces, waarbij Geeske Wildeman betrokken is geweest,
een werkgroep Vergadermodel in het
leven geroepen, bestaande uit leden
van de raadsfracties. De werkgroep
heeft de bestaande knelpunten geïnventariseerd en op basis van het formuleren van een aantal uitgangspunten is afgelopen maanden gewerkt aan
een nieuw ofwel ander vergadermodel.
Het komt er eigenlijk op neer dat het
’oude’ vergadersysteem weer ingevoerd
gaat worden. Het Ronde Tafel Gesprek gaat vervallen en wordt vervangen door open commissievergaderingen. Bij ieder onderwerp op de agenda van de commissie mogen inwoners
aan de raadstafel meepraten in een
eerste ronde. Er wordt maximaal vijf minuten spreekrecht gegeven. Inspreken
mag overigens alleen over onderwerpen die op de agenda staan. Over niet
agendeerde onderwerpen kunnen inwoners hun mening laten horen tijdens
het nieuwe inloopspreekuur, dat plaats
gaat vinden voor aanvang van de fractievergaderingen. Vooraf aanmelden is
niet nodig.

Dinsdag en donderdag
In commissieverband worden de voorbereidingen gemaakt voor de raadsvergadering. De agenda van de raadsvergadering volgt uit de bijeenkomsten van
de commissies. In de commissie wordt
een onderwerp afgesloten met een advies aan de raad over de verdere behandelroute. Er komen twee commissies die
op een vaste dag maandelijks gaan vergaderen. De commissie Ruimte en Economie gaat bijeen komen op de tweede
dinsdag van de maand en de commissie
Maatschappij en Bestuur twee dagen later, op donderdag. In week drie krijgen
de fracties onderling de mogelijkheid om
overleg te hebben en op de laatste donderdag van de maand vindt de raadsvergadering plaats. In de commissie Ruimte en Economie gaat gesproken worden
over onderwerpen die te maken hebben
met economie en duurzaamheid, openbare ruimte en ruimtelijke ontwikkelingen en in de commissie Maatschappij
en Bestuur over sociale onderwerpen,
onderwijs, bestuur, bevolking en veiligheid. Aan de vergadertafel van de commissies mogen maximaal twee leden per
fractie aanschuiven.

Woensdag 4 maart informatiebijeenkomst

Start Hornmeerpark en
aanleg 2 voetbalvelden
Aalsmeer - Begin maart wordt gestart
met de aanleg van twee natuurgrasvelden voor FC Aalsmeer en de herinrichting van het Hornmeerpark. De herinrichting van het park gebeurt op basis
van het inrichtingsplan dat in nauwe
samenwerking met de klankbordgroep
Hornmeerpark is gemaakt. Er komt een
verdeling van gebieden met recreatieve waarden en gebieden met natuuren belevingswaarden. Voor het zover is
moeten er eerst bomen gekapt worden
en struiken gesnoeid. De kap is ook

nodig omdat de bomen aan het eind
van hun levensduur zijn of om andere
bomen meer licht en ruimte te geven.
Deze voorbereidende werkzaamheden
duren ongeveer zes weken en gedurende die tijd zijn vanwege de veiligheid delen van het park niet toegankelijk. Belangstellenden worden van harte uitgenodigd voor een bijeenkomst
waar informatie wordt gegeven over
de (voorbereidende) werkzaamheden
en over de uiteindelijke inrichting van
het park. Deze inloop wordt gehou-

te te hebben met de gekantelde omgangsvormen. “Regelmatig denk ik
dat we zo niet met elkaar om moeten gaan.” Burgemeester Jobke Vonk
leek tijdens het vervolg van de Raad
donderdagavond in ieder geval geen
spijt te hebben van haar beslissing.
De vergadering werd door haar ontspannen voortgezet, alsof een last
van haar schouders was afgevallen.
Na ruim anderhalf jaar ‘klaar’ met de
politieke besognes.
Profielschets
De fracties gaan zich nu beraden
over een profielschets voor de nieuwe burgemeester. “Een kandidaat
met in ieder geval een bindende factor”, zo sprak Van Rijn. Of opnieuw
voor een vrouw gekozen gaat worden of toch een man weer aan het
roer komt, laten de fracties in het
midden. Voor de kandidaatsstelling
denken de politici ongeveer een half
jaar nodig te hebben. Of het proces in gang gezet wordt onder leiding van Vonk is vooralsnog niet bekend. De burgermoeder heeft aangegeven tot uiterlijk begin oktober
in dienst te blijven. Mocht ze eerder
vertrekken, dan komt Aalsmeer voor
de tweede maal in korte tijd onder
leiding van een waarnemer te staan.
De gemeente dan toch maar inluiden bij Amstelveen is bij de fracties
overigens geen moment in gedachte genomen. “De zelfstandigheid van
Aalsmeer staat hier niet ter discussie, is zeker niet aan de orde”, aldus het vijftal eensgezind. “Aalsmeer
blijft Aalsmeer.”
Door Jacqueline Kristelijn
ledige teams van PACT en AB en enkele leden van het CDA. Fractievoorzitter Jaap Overbeek gaf aan dat het
CDA van menig is dat de algehele winkelopenstelling op zondag niet goed is
voor de kleine ondernemer die geen
kans zal zien hier aan mee te doen en
derhalve omzet zal mislopen. Overbeek benadrukte nogmaals dat het
CDA waarde hecht aan een gezamenlijke vrije dag in de samenleving, maar
gaf aan natuurlijk ook niet blind te zijn
voor de ontwikkelingen in de samenleving. “Een steeds grotere groep mensen zien winkelen op zondag als een
invulling van hun vrije zondag en supermarkten zien in gemeenten waar
de winkels gesloten blijven hun omzet
verschuiven naar supers in de buurgemeenten.”
Bram Heijstek van HAC gaf aan dat
zijn fractie voor honderd procent tegen
zondagopenstelling is. “Volgens mij
verliest deze gemeenteraad op dit moment diens verstand. Openstelling op
zondag is niet per definitie meer winst.
Openstelling is minder rust en is voor
kleine winkeliers niet haalbaar.” Mede
door de verdeeldheid binnen het CDA
is een hoofdelijke stemming gehouden
en is uiteindelijk het voorstel, gemaakt
naar aanleiding van de motie van de
VVD, met een ruime meerderheid (18
tegen 4) aangenomen.
Strenge regels
Voor de Raadsvergadering gaan strengere regels gelden. Zo worden interrupties in de eerste spreektermijn niet
getolereerd en gaat ’vaste prik’ een
kwartier pauze gehouden worden rond
tien uur in de avond. Er wordt uitgegaan van een vergadertijd van 20.00
tot 23.00 uur, dus mogelijk einde van
de ‘opkikker’ kroket. Bram Heijstek van
HAC toonde zich niet bijzonder verheugd over het nieuwe Vergadermodel.
“Dit nieuwe model is uitermate verzwarend voor onze fractie. Wij zijn bang dat
we straks in plaats van 1 nu 3 maal per
maand vergaderingen hebben die laat
worden.” Heijstek gaf aan een voorstander te zijn van een tweede raadsvergadering. Fractievoorzitter Jaap
Overbeek van het CDA liet zich positief uit: “De fractie van het CDA wil er
graag aan meewerken om hiervan een
succes te maken.”
Ook PACT en VVD gaven aan zich te
kunnen vinden in de nieuwe spelregels. Volgens fractievoorzitter Helma Persoon van AB gaat er weliswaar
meer vergaderd worden, maar wel korter. In het nieuwe Vergadermodel blijft
het vragenkwartier, waarvoor fracties
vragen mogen inleveren, gehandhaafd.
Vooralsnog als laatste op de agena van
de vergadering. PACT gaf aan dit tijd-

den op woensdag 4 maart van 19.30
tot 21.00 uur in buurthuis Hornmeer
aan de Roerdomplaan 3. Om meer bij
de uitvoering betrokken te zijn en suggesties te doen voor kleine toevoegingen aan het ontwerp kunt u zich opgeven om lid te worden van een klankbordgroep uitvoering Hornmeerpark.
Planning FC Aalsmeer
De aanleg van de twee natuurgrasvelden en de bouw van het clubhuis
starten beiden in maart. Het clubhuis,
dat onder verantwoordelijkheid van
de vereniging gebouwd wordt, is naar
verwachting in augustus gereed. De
gemeente start na het voetbalseizoen,
in de maanden april/mei, met de renovatie en aanleg van de (nieuwe) kleedkamers. Deze zullen volgens planning
in september van dit jaar gereed zijn.

Poging inbraak
tankstation
Aalsmeer - Rond kwart over
twee in de nacht van zondag 22
op maandag 23 februari is gepoogd in te breken in een tankstation in de Lakenblekerstraat.
De dieven probeerden het gebouw binnen te komen door platen van het pand af te schroeven. Mogelijk zijn de inbrekers
gestoord tijdens de ‘klus’, ze zijn
niet binnen geweest.

Dief krijgt spijt
Aalsmeer - Op zaterdag 14 februari om half tien in de morgen is parfum gestolen uit een
winkel in de Zijdstraat. De dief
werd door personeel op heterdaad betrapt, maar wist er snel
vandoor te gaan. In de winkel
hangen camera’s en de beelden van de diefstal zijn doorgegeven aan de politie. De dief
werd door agenten herkend. Het
gaat om een 24 jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats.
Justitie gaf toestemming de dief
aan te houden, maar dan moest
de politie hem natuurlijk wel ergens tegen komen. Dat kwamen
ze, in het politiebureau zelfs. Op
zondag 22 februari kwam de 24
jarige zichzelf melden. Hij had
spijt gekregen van zijn daad en
kwam zichzelf aangeven bij de
politie. De man is aangehouden
en voor verhoor meegenomen
door het recherche wijkteam. Er
is proces-verbaal opgemaakt.
De 24 jarige moet zich verantwoorden bij de rechter.

Dief er toch met
fiets vandoor!
Kudelstaart - Op dinsdag 24
februari om acht uur in de avond
hebben twee mannen een fiets
gestolen uit een tuin in de Haya
van Somerenstraat. Een getuige zag de mannen de fiets uit
de tuin pakken en is achter de
daders aangegaan. Eén van hen
heeft hij overlopen en kunnen
overleveren aan de politie. Het
gaat om een 19 jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats.
Zijn ‘maat’, volgens de verdachte degene die de fiets uit de tuin
wegnam, is er vandoor gegaan
op de fiets en is niet meer aangetroffen.

Vernieling aan
deuren winkel
Aalsmeer - Tussen half vijf en
zes uur in de vroege ochtend
van zaterdag 21 februari hebben vandalen met bakstenen de
toegangsdeuren van een winkel
op het Praamplein vernield. Even
voor half zes heeft een getuige
drie mannen zien lopen, mogelijk hebben zij met de vernieling
te maken. Niet bekend is of het
een poging tot inbraak betreft
of dat er hier sprake is van baldadigheid. De schade loopt behoorlijk in de papieren. De stenen zijn afgeketst op de dikke,
glazen deuren. Er zijn grote barsten en ‘bloemen’ ontstaan. Vervanging is nodig.

stip liever variabeler te willen, bijvoorbeeld een keer de vergadering beginnen met het vragenkwartier. Er werd
zelfs een amendement voor ingediend,
maar later weer ingetrokken. Het nieuwe vergaderen laat dit soort opties toe.
Het nieuwe vergadermodel is afgelopen donderdag in de Raad unaniem
aangenomen. Met het nieuwe vergadermodel gaat reeds in maart gestart
worden. Na een jaar gaat een evaluatie plaatsvinden.

Flora en Fauna
De flora en fauna in het park zijn uitgebreid onderzocht. Voor de herinrichting van het park zijn geen belemmeringen geconstateerd. De belangrijkste
conclusies uit dit nadere onderzoek is
dat er geen beschermde vissoorten en
geen vaste rust- en verblijfplaatsen
voor vleermuizen zijn aangetroffen.
Wel is er van de jaarrond beschermde
vogelnesten een vaste rust- en verblijfplaats van een boomvalk aangetroffen in de bomenrij langs de Dreef ter
hoogte van het hoofdveld van VVA terrein (locatie nieuwe fusieschool). De
uitkomsten van de onderzoeken zijn
besproken met de natuurwerkgroep.
Het park is rijk aan vogels en tijdens
de werkzaamheden wordt daarmee rekening mee gehouden.
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Vooges introduceert steenvloer
oven in de winkel
Aalsmeer - In de winkel van brooden banketbakkerij Vooges in de
Zijdstraat is een nieuwe, authentieke oven geplaatst met een stenen
oven vloer. In deze oven wordt het
brood echt op de stenen ovenvloer
gebakken. De eerste bakproeven
zijn achter de rug en zien er veelbelovend uit.
De broden die in deze oven gebakken gaan worden, zijn voornamelijk
desem brood soorten. Desem brood
is brood met een heerlijk karakteristieke smaak, robuust uiterlijk,
een dunne krokante korst. In plaats
van gekweekte bakkers gist wordt
er desem gebruikt om het deeg te
laten rijzen. Desem is een mengsel

van water en meel dat in de bakkerij
een aantal dagen weggezet wordt.
Er komen natuurlijke gisten die in
de lucht aanwezig zijn in dit mengsel en er treed fermentatie, een natuurlijke gisting op. Desem rijst veel
langzamer dan gist, mede hierdoor
krijgt het brood de karakteristieke
smaak. Desem brood wordt vaak
verward met zuurdesem wat een
compact zurig brood is. Bij zuurdesem wordt het mengsel veel langer doorgekweekt waardoor de zure
smaak ontstaat. Het Vooges desem
brood is dus niet zuur. Dit weekend
worden er diverse desem broodsoorten de hele dag door vers in de
winkel gebakken. U bent van harte
welkom om te komen proeven!

Help mee centrum Kudelstaart
weer in de bloemen te zetten

Kudelstaart - Afgelopen jaar heeft
de Dorpsraad Kudelstaart er samen
met een aantal sponsors voor gezorgd dat in en om het Winkelcentrum van Kudelstaart gedurende

de periode mei tot en met oktober
23 hangingbaskets met bloeiende
planten hebben gehangen. Dit was
toen ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan in 2014. Naar aanleiding
van de vele positieve reacties meent
het bestuur van de Dorpsraad dat
het een goed idee is om in 2015 wederom het centrum van Kudelstaart
op te fleuren met deze hangingbaskets vol kleurrijke bloemen. “Maar
dat kunnen we niet alleen”, aldus
het bestuur. “Aan deze actie hangt
namelijk wel een prijskaartje: Eén
hangingbasket met bloeiende planten kost 150 euro. Om het centrum vol bloemen te hangen, hebben we dus sponsors nodig die een
bijdrage willen leveren.” Via dit bericht doet de Dorpsraad Kudelstaart
een beroep op bewoners en bedrijven in Kudelstaart, voor een bijdrage aan deze kleurrijke actie. Meedoen kan door een e-mail te sturen naar dorpsraadkudelstaart@
hotmail.com onder vermelding van
‘Kleurrijke actie Kudelstaart’, met
daarbij het te sponsoren bedrag of
het aantal hangingbaskets, uw (bedrijfs)naam, e-mailadres, telefoonnummer en adresgegevens. U kunt
ook bellen naar bestuurslid Hans
Vonk via 06-53134146.

Maxim van de Beeten, Fiat verkoopadviseur bij Van Kouwen neemt de prijs van
Beste Private Lease verkoper in ontvangst

Landelijke prijzen Van Kouwen
Regio - Van Kouwen, dealer van
de merken Kia, Fiat, Alfa Romeo
en Opel in Amsterdam en Hoofddorp ziet de aanschaf van een nieuwe auto middels Private Lease inmiddels als één van de belangrijkste aankoopmogelijkheden. Michael
Meijer, salesmanager bij Van Kouwen: “We merken dat de stap naar
een nieuwe auto veel kleiner wordt
voor onze klanten door deze via Private Lease aan te schaffen. De grote
voordelen zijn dat er geen aankoopbedrag en geen restbedrag voldaan
hoeven te worden. Private Lease is
heel transparant, al voor 229 euro
per maand rijd je een nieuwe auto
waar nog uitsluitend de brandstofkosten bij komen. Naar keuze kan
de auto na 2, 3 of 4 jaar weer zonder
rest betaling worden ingeleverd of
omgeruild voor een nieuwer of ander model. En we geven cash geld
voor de huidige auto bij de overstap
naar Private Lease! Naast Private
Lease bieden we ook andere lease-

vormen aan, denk aan Operational
Lease of Financial Lease wat vooral voor bedrijven gunstig is. Via ons
nieuwe concept Vamos Automobiliteit, is dat ook voor (zeer) kortlopende contracten mogelijk.“
Dat Van Kouwen hier succesvol in
is, blijkt wel. Zowel de Fiat importeur als de Kia importeur heeft de
verkopers van Van Kouwen uitgeroepen tot nummer 1 op het gebied van Private Lease en Operational Lease. Eerder al werd Van Kouwen door Opel Nederland in het
zonnetje gezet toen bij Van Kouwen
Opel in Hoofddorp het honderdste
leasecontract werd getekend. Alle info over Private Lease, Financial Lease en Operational Lease is te
vinden op de website van Van Kouwen, www.vankouwen.nl waar direct een passende offerte kan worden aangevraagd. Meer informatie
over Vamos Automobiliteit is te vinden op vamos-automobiliteit.nl.

2 Keer inval hennepkwekerij

Ondertekening van de overeenkomst door Han Rozemeijer, Sector Manager
GGD (links) en Jacco Biemond, Biemond & van Wijk.

Aalsmeer - Op woensdag 25 februari omstreeks elf uur in de ochtend
heeft de politie een inval gegaan in
een woning in de Geraniumstraat.
Er was een vermoeden dat het huis
was omgetoverd tot hennepkwekerij en dit bleek inderdaad het geval.
De agenten troffen liefst 900 hennepstekken aan. De plantjes zijn
weggehaald en vernietigd. Ook alle apparatuur is in beslag genomen.
Er zijn vijf verdachten aangehouden.
Een 58 jarige vader en zijn 26 jarige zoon uit Aalsmeer zijn meegenomen voor verhoor, evenals een 47
jarige man uit Aalsmeer, een 29 jari-

ge man zonder vaste woon- of verblijfplaats en een 45 jarige man uit
Duivendrecht. Het was een drukke woensdag voor de politie. Om
één uur in de middag zijn agenten nog een woning binnen gegaan waarvan gedacht werd dat
er hennep werd geteeld. In dit huis
aan de Stommeerkade trof de politie liefst 1.000 hennepplanten aan.
Alle planten zijn ter plaatse vernietigd. Ook is alle apparatuur weer
meegenomen. Bij deze ontdekking
zijn nog geen aanhoudingen verricht. Het onderzoek naar de illegale kwekers is in volle gang.

Vertrouwen in langdurige samenwerking

Onderhoud GGD wagenpark Powervrouwen ‘Een revue
van nu 2’ met Ladies night!
door Biemond & van Wijk
Aalsmeer - Mercedes-Benz dealer Biemond & van Wijk gaat de komende vier jaar het volledige onderhoud van het wagenpark van de
GGD Kennemerland Ambulancezorg voor haar rekening nemen. Een
overeenkomst hiertoe is afgelopen
donderdag ondertekend door Han
Rozemeijer, Sector Manager GGD
Kennemerland en Jacco Biemond,
algemeen directeur van Biemond &
van Wijk.
Het wagenpark van de GGD bestaat
uit totaal negen ambulance- en artsenvoertuigen waaronder zeven
Mercedes-Benz Sprinters. De Mercedes-dealer gaat behalve het reguliere onderhoud ook 24/7 pechservice en alle reparaties, schadeherstel en keuringen aan de voertuigen uitvoeren, inclusief alle nietmedische opbouw- en inbouwelementen. De overeenkomst is het resultaat van een Europese Openbare Aanbesteding die de GGD Kennemerland een half jaar geleden

had uitgeschreven. Verantwoordelijken voor de aanbestedingsprocedure Hans Ploeger van United Quality en Samir Haidari van Biemond
& van Wijk geven aan dat het een
lange procedure van beoordelen is
geweest. “Je praat over voertuigen
waarbij het goed functioneren ervan
letterlijk het verschil kan betekenen
tussen leven en dood. Dan wil je dus
heel zeker zijn dat alles te allen tijde probleemloos werkt. Biemond &
van Wijk heeft al meer dan 50 jaar
ervaring met onderhoud en reparatie van Mercedes-Benz bedrijfswagens, inclusief ambulancevoertuigen. We weten dus precies wat voor
deze specifieke doelgroep belangrijk is en hoe we zo’n wagenpark
optimaal mobiel moeten houden”,
aldus Haidari. De overeenkomst is
afgesloten voor een periode van vier
jaar, met de mogelijkheid tot verlenging. Beide partijen hebben aangeven vertrouwen te hebben in een
langdurige samenwerking.

Aalsmeer - Het vorige seizoen stonden de ze ook in het Crown Theater. Op woensdag 11 maart volgt het
tweede deel: Powervrouwen, een revue van nu 2. Een nieuwe groep actrices en cabaretières speelt herkenbare liedjes en sketches die allemaal
draaien om damesdingen: Van relaties en carrière tot lichamelijk verval. De nieuwe cast bestaat uit Lieneke Le Roux (Brozer, Powervrouwen),
Pamela Teves (Onderweg naar Morgen, Vagina Monologen), Cystine Carreon (Gooische Vrouwen, Powervrouwen), Mylène d’Anjou (Powervrouwen), Ziarah Janssen en Dieuwke Tönissen. Powervrouwen, een revue van
nu 2 gaat op woensdag 4 maart in
première en is op woensdag 11 maart

Dit weekend tiengangen proeverijtje

Exclusiviteit bij Italiaans
restaurant Il Gusto
Aalsmeer - Chef-kok James
zwaait reeds ruim een jaar de
scepter in de keuken van het Italiaanse restaurant Il Gusto aan de
van Cleeffkade. Hij doet dit met
ontzettend veel plezier en vakkennis. “Ik heb het hier echt naar mijn
zin. Aalsmeerders zijn leuk publiek.
Natuurlijk is er tijd nodig geweest
om een goede naam op te bouwen,
maar ik merk dat er steeds meer
vaste gasten terugkeren. Dat zegt
toch genoeg?!” Het liefst kookt
James dagmenu’s. Gerechten buiten de kaart om.

Winnaar Vincent van Lammeren met media adviseur Brigitte Wels van de
Nieuwe Meerbode.

Superblij met voedingspakket
Aalsmeer - In de Lijf en Gezondheid Special van januari kon deelgenomen worden aan een prijsvraag.
Vincent van Lammeren deed mee
en won! De Kudelstaarter is vorige
week getrakteerd op een voedingspakket vol natuurlijke producten ter
waarde van 180 euro. Thee, koeken, repen, muesli en onder andere natuurlijke sappen maakten deel
uit van het uitgebreide pakket. Vincent was in ieder geval onder de indruk. Van wat hij gewonnen had en
dat hij gewonnen had. “Ik heb nog
nooit wat gewonnen”, aldus de ietwat verbouwereerde inwoner, die er
aan toevoegde heel blij te zijn met
de prijs. Vincent en zijn vrouw Caro-

line zijn namelijk sinds kort bewust
gezond aan het leven. Het gezonde
pakket past dus prima bij hun nieuwe levensstijl. “Superblij mee”, laat
Vincent tot slot weten. “Gaat helemaal goed komen met al deze gezonde en lekkere producten.” De Lijf
en Gezondheid Special in deze regio
verschijnt weer in april en zal dan
opnieuw met de Nieuwe Meerbode
worden verspreid. Mogelijk is weer
zo’n gezonde prijsvraag opgenomen
waarmee natuurlijke producten gewonnen kunnen worden. Meedoen,
is de aanrader. Vincent zal dit beamen. Met een grote doos vol ‘gezond lekkers’ liep hij breed lachend
het pand van de krant weer uit.

Verzamelbeurs
in Hornmeer

Elke dag het laatste
regionale nieuws!

Aalsmeer - Zaterdag 28 februari
wordt van 13.00 tot 16.00 uur weer
een algemene verzamelaarsbeurs
gehouden in buurthuis Hornmeer
aan de Roerdomplaan 3. Postzegels,
munten, penningen en onder andere boeken worden te koop aangeboden. Er wordt ook een ruiltafel ingericht. De toegang is gratis. Iedere
geïnteresseerde is welkom.

om 20.00 uur te zien in Crown Theater Aalsmeer. Voor deze voorstelling
zijn nog kaarten beschikbaar voor de
Sprintprijs à 22 euro, reguliere prijs
25,50 euro. Groepskorting: 5 is 6. Dinerarrangement, bestaande uit de
voorstelling plus een diner is er vanaf 37 euro. Meer informatie op www.
crowntheateraalsmeer.nl. Voor en na
de voorstelling organiseert Sylt support een ladies night. Vanaf 18.00 uur
staan de leukste stands in de foyer van Studio’s Aalsmeer en start ook
het twee- en drie-gangendiner. Vanaf
18.30 uur is de inloop voor de gasten
zonder diner, die wel gezellig kunnen
shoppen bij de stands en wat kunnen
drinken. Ook na de voorstelling zijn de
stands en de bars open.

“Daar kan hij zijn ei in kwijt”, zegt
gastvrouw Linda van Baal, tevens
de rechterhand van de chef-kok.
“Hij maakt heel aparte gerechten.
Zalm met een kiwi- of aardbeiensaus bijvoorbeeld. Echt een heel
bijzondere combinatie. En lékker!
Het driegangen dagmenu bestaat
altijd uit een voorgerecht, vervolgens een pastagerecht en de derde gang is een keuze uit vlees of
vis. Allemaal versbereid met seizoensproducten. Laat James daar
maar zijn gang in gaan. Dat is echt
zijn specialiteit en dus ook de exclusiviteit van Il Gusto, want wat
hij maakt is nergens op de kaart
te vinden.” James vult aan: “Als er
grote groepen komen is het dan
ook het prettigst als zij dit dagmenu bestellen, maar als mensen
toch à la carte willen eten kan dat

ook hoor, alleen kan het dan wel
iets langer duren.” Er zijn in totaal vijf medewerkers in de bediening en één in de keuken. Reserveren is gewenst. Zodoende kan er
ingeschat worden hoeveel bedienend personeel er nodig is in het
restaurant met de kleurige wandschilderingen van alle provincies
van Italië.
Proeverijtje
Aanstaand weekend, 27 en 28 februari, is er bij restaurant Il Gusto
een tiengangen proeverijtje. James
is al druk bezig om hiervoor bijzondere gerechtjes samen te stellen.
Er worden vijf koude en vijf warme hapjes geserveerd voor de prijs
van vijfendertig euro. Een hele
avond genieten van echt Italiaans
eten. Hiervoor dient wel gereserveerd te worden.
Dit kan via de website of telefonisch 0297-321790 Ook doet Il
Gusto mee aan de restaurantweek
van 5 tot en met 15 maart, waarbij het driegangenmenu slechts 27
euro vijftig bedraagt in plaats van
37 euro vijftig. Tevens kunt u door
Il Gusto catering laten verzorgen.
Kijk voor meer informatie op de
website of volg het restaurant via
Facebook www.ilgustoaalsmeer.nl,
Van Cleeffkade 5.
Door Miranda Gommans

zie onze site:
meerbode.nl
facebook.com/

Prijswinnaars blij verrast
met dinerbonnen Centrum
Aalsmeer - Tot en met zaterdag
14 februari ontving iedere klant bij
een aankoop van een Valentijncadeau in de winkels van het Centrum een bon, waarmee men een
diner voor twee of een dinerbon kon
winnen bij één van de deelnemende restaurants: Restaurant de Jonge
Heertjes, restaurant het Wapen van
Aalsmeer, ristorante Il Gusto, Japans
restaurant Nagoya, Pasta Vino, restaurant De Halve Maen en Zorba de
Griek. Er zijn ruim 1.500 kaarten ingeleverd en op dinsdag 17 februa-

ri zijn de prijswinnaars getrokken
door notaris Geert Labordus. Afgelopen maandag zijn de dinerbonnen uitgereikt aan de gelukkigen.
Op de foto Nelleke van Driel (links)
en Wilfred Koekkoek (rechts) van
de marketingcommissie van Ondernemersfonds Meer Aalsmeer met
vier van de zeven prijswinnaars. De
andere drie prijswinnaars hebben
de bon inmiddels ook ontvangen.
De winkeliers in Aalsmeer Centrum
wensen de prijswinnaars een gezellige en smakelijke avond!
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Computer infomiddagen
voor volwassenen
Aalsmeer - Vita Welzijn en Advies
organiseert weer computer infomiddagen voor volwassenen. Laagdrempelig informatief en gezellig,
maar wel met een serieuze ondertoon, wordt u geïnformeerd of bijgespijkerd over een aantal computer
gerelateerde zaken door enthousiaste vrijwilligers die graag hun kennis met u delen. Op dinsdagmiddag
3 maart is het onderwerp: Marktplaats. Hoe koopt en verkoopt u op
Marktplaats. Hoe plaats ik een foto
bij het artikel dat ik kwijt wil en met
welke tekst bereik ik mijn doel. Hoe
moet ik bieden en waar vind ik het
artikel dat ik zoek. Het wordt u uitgelegd! Op dinsdag 17 maart wordt
u uitgelegd hoe een digitaal fotoboek tot stand komt. Uw digitale foto’s zijn het waard om er een mooi
fotoboek mee te maken. Op dinsdag
31 maart wordt u uitgelegd wat Skype is: telefoneren met computer of
tablet met beeld en geluid, kosteloos en wereldwijd.

Op 14 april bent u welkom om u
te laten informeren over het gebruik van een tablet, u weet wel,
de iPad. Maar er is ook een evenknie, de Samsung. Heeft u er een,
breng die gerust mee. Bent u geïnteresseerd en mogelijk van plan er
een aan te schaffen, kom dan luisteren en meepraten. Op 28 april kunt
u zich laten informeren over het maken van een familiestamboom.
Een erg interessante hobby: het
achterhalen van alle namen en familiebanden van uw voorouders en
aanverwante familie. Alle infomiddagen zijn op dinsdag, beginnen
om 14.00 uur en duren circa anderhalf tot twee uur. De kosten bedragen slechts 5 euro per persoon per
keer, koffie of thee inbegrepen. U
bent welkom in wijksteunpunt Meander in de Clematisstraat 20, naast
zorgcentrum ‘t Kloosterhof. Aanmelden kan telefonisch via 0297323138 (Vita) dagelijks tussen 9.00
en 16.00 uur.

Snuffelmarkt
in Haarlem

ken, sieraden, speelgoed, curiosa,
elektrische apparaten, kleine meubeltjes en nog veel meer. Wie weet
ligt er wel iets bijzonders op u te
wachten en vindt u nu eindelijk het
boek of dat leuke schilderij dat u al
jaren zoekt.
Ook voor verzamelaars is het altijd leuk snuffelen op zo’n gezellige markt. De entreeprijs is 3,50 euro voor volwassenen, kinderen onder geleide tot en met 12 jaar hebben gratis toegang. Parkeren is gratis. De Kennemerhal is gelegen aan
de IJsbaanlaan 4a.

Haarlem - Op zondag 1 maart
wordt een mega-snuffelmarkt met
mooie oude spullen gehouden in
het Kennemer sportcenter te Haarlem. Altijd iets te doen voor jong en
oud! De markt begint om 9.00 uur
en sluit om 16.30 uur. Bezoekers
kunnen heerlijk komen snuffelen
in allerlei oude spullen, waaronder
serviesgoed, keukenspullen, boe-

Locatie Beethovenlaan 12,5 jaar

Aalsmeer - Op zaterdag 7 maart
vindt weer de jaarlijkse snoeicursus plaats in de Historische Tuin. De
medewerkers en vrijwilligers van de
Tuin zullen de deelnemers weer de
fijne kneepjes van het snoeien proberen bij te brengen. De Tuinchef zal
eerst een algemene inleiding houden en de algemene principes van
het snoeien duidelijk maken. Vooral fruitbomen, rozen en heesters komen aan bod tijdens deze middag.

Deelname beroepenwedstrijd World Skills

Ticket naar Säo Paulo voor
student-kapster Sanne
Rijsenhout - Sanne Appelboom uit
Rijsenhout, tweedejaars Kapperplus op het Nova College in Hoofddorp, is dinsdagmiddag op school
verrast met een bos bloemen en
een retourtje São Paulo, Brazilië. De
bloemen kreeg Sanne om haar alsnog persoonlijk te feliciteren met de
tweede prijs die ze eind vorig jaar
won op de Skills Heroes beroepenwedstrijd in Den Haag.
Het vliegticket Brazilië krijgt Sanne
omdat ze daar mag meedoen aan
de World Skills augustus 2015! Op
de World Skills in Brazilië gaat Sanne haar vakmanschap meten met
de andere winnaars van de Skills
Heroes wereldwijd. Bianca Straathof, docent Haarverzorging, gaat
mee ‘om Sannes beautycase te dragen’ en als lid van de jury. Normaalgesproken gaat de winnaar van de
eerste prijs van de Skills Heroes
naar de World Skills. De nummer
één van dit jaar, Noor Al Azawi uit

Alkmaar, bleek echter te oud om
aan de World Skills te mogen meedoen. Daarom mag Sanne nu in Brazilië de eer van het Nova College en
die van de Nederlands kappersstudenten te verdedigen. Opleidingsmanager Henk Teeuwen, die Sanne de bloemen en het ticket overhandigde, wenste Sanne alvast alle
succes. Docenten Bianca Straathof
en Esther Vijlbrief gaan de opdracht
voor World Skills met Sanne voorbereiden. Bianca vertelt dat Sanne een
pittige tijd tegemoet gaat. Sanne
moet namelijk 8 opdrachten uitvoeren. Sanne zelf was even stil toen ze
de bloemen en het ticket ontving.
Daarna barstte ze enthousiast uit:
“Wat een eer en uitdaging om het
Nova College te mogen vertegenwoordigen straks in São Paulo! Super spannend ook, ik heb zelfs nog
nooit in een vliegtuig gezeten. Ik ga
de komende tijd samen met Bianca
en Esther oefenen, oefenen, oefenen. Ik heb er zo’n zin in!”

Jubileumfeestje bij OTT
Aalsmeer - Op zaterdag 31 januari
is een knalfeest gehouden voor bewoners en hun ouders, opa’s, oma’s
en andere verzorgers en begeleiders in locatie de Beethovenlaan
van Ons Tweede Thuis ter gelegenheid van het 12,5 jarig bestaan.De
woonvoorziening aan de Beethovenlaan bestaat al veel langer, maar het
is nu 12,5 jaar in gebruik door kinderen vanaf 8 jaar en jongvolwassenen tot en met plus minus 23 jaar. Er
wonen op dit moment zo’n 23 jongeren met een beperking, verdeeld over
drie aan een geschakelde woonhuizen. De jongeren gaan doordeweeks
naar school of werken onder begeleiding binnen of buiten Ons Tweede
Thuis. In het weekend verblijven ze
veelal bij hun ouders of verzorgers of
blijven gezellig in de woning. Naast
de 23 vaste bewoners maken ook een
aantal kinderen gebruik van dagopvang in het weekend of de schoolva-

kanties en zijn er een aantal vaste logees. Er was lang uitgekeken naar dit
jubileumfeest, want voor een feestje zijn de jongeren altijd wel te porren. Het feest vond plaats in locatie
Amstelmeer en begon om 19.00 uur.
Voor deze gelegenheid was dj Dennis uitgenodigd. Hij verzorgde de gehele avond live muziek en bovendien draaide hij, ook op verzoek, de
leukste dansnummers. En gedanst
werd er! Tussendoor werd onder leiding van het illustere duo ‘buurman
en buurman’ een loterij gehouden
met vele mooie prijzen. De opbrengst
daarvan is bestemd voor de aanschaf
van een vogelnestschommel voor
de bewoners. Eigenlijk zou het feest
om 22.30 uur afgelopen zijn, maar
de laatste polonaise werd pas rond
23.00 uur ingezet. Na afloop gingen
de bezoekers voldaan en veelal met
een gewonnen prijsje huiswaarts. Op
naar het volgende jubileum!

Feestje bij de Zonnebloem
Aalsmeer - Bij de eerste vergadering dit jaar is weer een klein feestje gevierd bij de Zonnebloem afdeling
Aalsmeer. Lies Stokkel is 28 jaar vrijwilliger geweest bij de Zonnebloem
Lies heeft veel bezoekjes gebracht bij
haar gasten en vond dit altijd heel leuk
om te doen. Als je heel lang bij een gast
komt, weet je bijna alles wat er achter
de voordeur gebeurd. En als iets om
een oplossing vroeg, dacht Lies met
de betreffende gast mee. Voor haar jarenlange inzet is Lies Stokkel beloond
met een mooie bos bloemen. Ook is
Tineke van Wees, die ook alweer tien
jaar veel werk doet bij de Zonnebloem

Aalsmeer, in de bloemetjes gezet. De
bloemen werden uitgereikt door voorzitter Rob Langelaan in bijzijn van diverse vrijwilligers, bestuursleden en de
nieuwe regio-voorzitter Leny Rovers.
Het komende jaar staan weer veel activiteiten en leuke uitjes op het programma voor de gasten die zich hebben aangemeld en ingeschreven zijn
bij de Zonnebloem Aalsmeer. Wilt u
ook mee? Meld u aan via de website
van Zonnebloem Aalsmeer. Ook vrijwilligers kunnen zich nog aanmelden
om plaats te nemen in het bestuur of
‘gewoon’ om gasten te willen te bezoeken. Iedere hulp is welkom.

Wie thuis een struik of plant heeft
waarvan het snoeien als lastig wordt
ervaren, kan en mag een foto of een
tekening meenemen. Naar aanleiding van de afbeelding kan een
snoeiplan besproken worden met
de praktijkmensen. De snoeicursus
begint om 13.30 uur en duurt tot circa 16.15 uur. Graag wel vooraf aanmelden. Dit kan via de mail: info@
historischetuinaalsmeer.nl of bel
0297-322562.

Mooie opbrengst collecte
voor de Hersenstichting
Aalsmeer - Begin van deze maand
trotseerden tal van vrijwilligers in
Aalsmeer en Kudelstaart de kou om
met de collectebus langs de deur te
gaan om te collecteren voor de hersenstichting! U heeft allen massaal
gegeven, waarvoor dank namens
de Hersenstichting en miljoenen
Nederlanders die met dit geld voor
extra onderzoek hopelijk geholpen kunnen worden. De opbrengst
in Kudestaart was 2010,70 euro en
in Aalsmeer is 1998,72 euro opge-

haald. Ofwel: een resultaat van ruim
4000 euro in deze gemeente! Mocht
u de collectant gemist hebben en
wilt u alsnog een bijdrage leveren?
Dan kan uiteraard via www.hersenstichting.nl
Elke euro is er één. En wanneer u
bedenkt dat één op de vier Nederlanders vroeg of laat met een hersenaandoening te maken krijgt, zal
iedereen snappen dat er veel geld
nodig is om iedereen goed te helpen.

Ontmoetingsgroep
bij OVAK

tellen wat de mogelijkheden zijn
bij de ontmoetingsgroep. De groep
is een onderdeel van zorgcentrum
Aalsmeer. Zij zal ook voorlichting
geven wie er toegang hebben en wat
men er met de cliënten onderneemt.
De middag vind als vanouds plaats
in buurthuis Hornmeer aan de Roerdomplaan 3 en begint om 14.00 uur.

Aalsmeer - Donderdagmiddag 5
maart komt mevrouw Ellen Millenaar, coördinator van de ontmoetingsgroep Irene, bij de OVAK ver-

Start reanimatiecursussen

Cheque voor St. Tsjernina
Aalsmeer - Weer is er een subsidiecheques door OSA verstrekt. Nu
aan mevrouw L. Beckering-Tsjernina,
voorzitter van de Stichting Tsjernina
voor kinderen van Tsjernobyl in Amsterdam. Deze stichting hield in de
maand oktober een tentoonstelling
in het gemeentehuis van Aalsmeer
met tekeningen en schilderijen van
kinderen van de kinderkunstscholen
uit (Wit)-Rusland. De kinderen gaan
naar de kunstscholen naast hun gewone onderwijs. Deze kinderen die
nog dagelijks de ramp van Tsjernobyl
ervaren door hun zwakke gezondheid worden zo opgevangen en leren
bezig te zijn in plaats van op straat
te zwerven. Tijdens de tentoonstelling
is er door de verkoop van tekeningen en kaarten een bedrag van 1.350
euro ingezameld. Penningmeester
Stef Holling van OSA mocht het bedrag verdubbelen en een cheque
van 1.350 euro overhandigen aan de
stichting Tsjernina. Dit keer in de galerie in de Courbetstraat 30 in Amsterdam waar al die prachtige tekeningen van de kinderen hangen. Het
geld is bestemd voor de aanschaf
van medische apparatuur voor een
ziekenhuis in Mogilev, Wit-Rusland.

Mea Culpa
Verbijsterd en verslagen staar ik
verdoofd over de Westeinder.
In het eens zo vriendelijk bloemendorp tieren de frustraties nu welig en wordt het overwoekerd door
doornen en distels van het eigen
gelijk. De hooligans trekken met
bloeddoorlopen ogen op naar de tot
arena omgebouwde raadszaal om in
blinde woede er op los te hakken
en op vileine wijze de tegenstander
monddood te maken met wapens
van verdachtmaking en wantrouwen, mijn democratisch uitgebrachte stem achteloos en schaamteloos
vertrappend.
Met plaatsvervangende schaamte zeg ik u burgemeester, vergeef
het hun, want ze weten niet wat ze
doen.
Drs. Hendrik Derlagen

Adopteer een kind
Het is ook mogelijk een kind financieel te adopteren zodat deze de
kunstschool kan bezoeken. De kosten zijn 8 euro per maand. Indien u
dit 2 jaar doet is het kind verzekerd
van een bezoek aan een kunstschool
voor 2 jaar. De uitgave (voor 2 jaar
is dit 192 euro) voor zo’n financiële
adoptie kunt u aftrekken van de kosten voor de aanschaf van een kunstwerk van de kinderen. Meer informatie is te vinden op de website van de
stichting: www.tsjernina.nl. Wie meer
wil weten over de werkwijze van OSA
kan kijken op de website: www.osaaalsmeer.nl.

Verkopen op
kledingbeurs?
Aalsmeerderbrug - Op zaterdag
14 maart van 11.00 tot 13 uur wordt
een tweedehands kinderkleding- en
speelgoedbeurs georganiseerd. De
beurs vindt plaats net over de brug,
in kinderdagverblijf Het Kroontje aan de Kruisweg 55. Wilt u kinderkleding en/of speelgoed verkopen? Begin alvast met het uitzoeken en vraag uw inschrijfnummer
aan via de website: www.kledingbeursaalsmeer.webnode.nl. Op deze website tevens alle informatie
hoe de beurs in zijn werk gaat.

Aalsmeer - Weet u welke hulp u
moet bieden bij een hartstilstand?
Een hartstilstand kan iedereen overkomen, een onbekende, maar ook
een kennis, een vriend(in), buren of
familie. Hulp binnen de eerste 6 minuten is cruciaal en kan een leven
redden.
Reanimeren en defibrilleren met
de AED is eenvoudig te leren. De
EHBO vereniging Aalsmeer start,
bij voldoende deelname, twee reanimatiecursussen, elk bestaande
uit twee avonden. De lestijden zijn
van 19.30 tot 22.00 uur. De data van
de eerste cursus zijn woensdag 11

‘Omgaan met
niet aangeboren
hersenletsel’
Amstelland - Zorgt u voor iemand
met niet aangeboren hersenletsel,
zoals een beroerte of na een ongeval? Op 3 maart start Mantelzorg &
Meer een cursus ‘Omgaan met niet
aangeboren hersenletsel’ voor mantelzorgers. De gevolgen van niet
aangeboren hersenletsel zijn vaak
heel ingrijpend. Niet alleen voor de
getroffene, maar ook voor de partner, familie, vrienden en kennissen.
De cursus bestaat uit vijf bijeenkomsten en is speciaal voor degenen die

en 18 maart, de data van de tweede
cursus woensdag 24 en 31 maart.
Alle cursussen vinden plaats in het
verenigingsgebouw aan de Baccarastraat. De cursussen zijn voor iedereen vanaf 16 jaar en u moet fysiek en conditioneel in staat zijn om
te kunnen reanimeren. De lesstof
is conform de eisen van de Nederlands Reanimatie Raad (NRR) en
de European Resuscitation Council ( ERC).
Heeft dit uw belangstelling gewekt?
Neem dan contact op met Gerie
Veelenturf via 06-49227905 of via
email: opleiding@ehboaalsmeer.nl.
helpen bij de dagelijkse zorg van hun
dierbare met niet aangeboren hersenletsel. Onderwerpen zijn onder
andere: Hoe kan ik omgaan met de
persoon met NAH?
Kent de mantelzorger zijn of haar eigen behoeften? Kennismaking met
de Pret strategie. Uitwisselen van ervaringen en kennis. De cursus is op
3, 10, 17, 24 en 31 maart en op 2 juni een terugkomdag, alle dagen van
13.00 tot 15.00 uur bij Mantelzorg &
Meer aan de Laan van de Helende
Meesters 431 in Amstelveen. Voor
meer informatie of aanmelding kan
contact opgenomen worden met
Mantelzorg & Meer via 020-3335353,
via info@mantelzorgenmeer.nl of
kijk op de site www.mantelzorgenmeer.nl.

Ruim e 962.000,- voor MS

Naar Pasen in
de Oosterkerk

Aalsmeer - Collectanten van het
Nationaal MS Fonds hebben ruim
962.000 euro ingezameld, dat is
(weer) ruim 5 procent meer dan het
jaar ervoor. Ongeveer 11.000 vrijwilligers gingen in november 2014
langs de deuren om geld in te zamelen voor de chronische ziekte Multiple Sclerose.

Aalsmeer - In de Oosterkerk wordt
op een aantal woensdagavonden
voorafgaand aan Pasen stilgestaan
bij de lijdensweg van Jezus. Elke samenkomst begint om 19.15 uur en
duurt tot circa 19.45 uur. Op woensdagavond 4 maart is het onderwerp:
Jezus stelt het avondmaal in. De samenkomst wordt geleid door Kim
van Willegen. Adres van de Oosterkerk is Oosteinderweg 269. Iedere belangstellende is van harte welkom!

Het Nationaal MS Fonds is erg blij
met dit resultaat. Directeur Anneke
van der Zande: “Het is geweldig dat
onze vrijwilligers jaarlijks méér geld
ophalen tijdens de collecteweek. Alle vrijwilligers, maar ook alle gevers
wil ik daarom ontzettend bedanken
voor hun inzet.” Tegen alle trends in,
stijgt de opbrengst van de MS Collecteweek elk jaar. Uit onderzoek
van GFK is gebleken dat 6 op de
10 Nederlanders geeft aan de collectant. De huis-aan-huis collecte

komt als winnaar uit de bus als het
gaat om de meest gewaardeerde
manier van doneren aan een goed
doel. Collectanten zijn er nooit genoeg. De MS Collecteweek is van 23
tot 28 november. Aanmelden kan via
www.nationaalmsfonds.nl.

Elke dag het laatste
regionale nieuws!

zie onze site:
meerbode.nl
facebook.com/
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kinder- en jeugdkrant
Goud voor Wegwijzer op
schoolvolleybaltoernooi

Meesters- en juffendag De Brug
Aalsmeer - Woensdag 18 februari
is weer meesters- en juffendag gevierd op De Brug. Het was een feestelijke ochtend met spelletjes in alle groepen.
Het thema was ‘versier je hoofd’.
Vele mooie creaties waren te bewonderen. In de afgelopen weken
hingen er in de school babyfoto’s
van de leerkrachten en de kinderen mochten raden wie wie was. Dit

bleek nog best lastig te zijn. Aan het
einde van de ochtend hadden is in
de speelzaal de prijsuitreiking van
dit spel gehouden.
Drie leerlingen uit groep 7 zaten er
het dichtst bij. Zij hadden zes foto’s
goed van de achttien. En natuurlijk
zijn de meester en juffen ook nog
toegezongen en verwend met cadeautjes op deze dag.

Chique de Friemel op
Graankorrels got talent
Scouting iets voor jou?

Tiflo zit er weer mooi bij
Aalsmeer - ‘Onder de Kerk’, zo heet
het onderkomen waar de jongens en
meiden van scouting Tiflo elke zaterdag te vinden zijn. De bevers en
kabouters gaan ’s morgens gezellig
knutselen, bakken of spelletjes doen
en de welpen zijn meestal buiten te
vinden. Voor een stevige partij voetbal of een ander leuk, gek, spannend
spel. ’s Middags gaan de gidsen en
verkenners vaak zeilen, ze zijn tot
slot waterscouts. Nu in de winter, onderhouden de groepen de zeilboten,
ook wel vletten genoemd. De meiden
en jongens zijn aan het schuren en
schilderen om daarna nog even gezellig met elkaar te chillen in ‘Onder
de Kerk’. Door het hele jaar heen zijn
er ook nog eens verschillende kampen. Het BWK-weekend (Bevers,
Welpen, Kabouters) bijvoorbeeld, dit
is voor de jongere kinderen. Maar
ook de winterweekenden, Kaag-cup
wedstrijden (met Hemelvaart) en niet

te vergeten de zomerkampen voor alle speltakken. Zo’n 80 kinderen maken wekelijks gebruik van de ruimtes ‘Onder de Kerk’. De scouting heeft
een super fijne keuken die de leiding
zelf heeft geplaatst. Alleen de toilet was nog een onbegaanbaar ‘hok’.
Maar nu niet meer! Met grote dank
aan Van Berkel Aannemers zijn twee
fantastische toiletten gerealiseerd.
Met een geweldig gietvloertje zodat de scouts eindelijk weer hygiënisch naar het toilet kunnen! Ben je
benieuwd geworden naar ‘Onder de
Kerk’? Heel gezellig als je eens komt
kijken! Je bent van harte welkom op
zaterdag tussen 9.30 tot 11.30 uur als
je tussen de 5 en 12 jaar bent. Ben je
ouder? Mail dan even naar info@tiflo.
nl, dan word je verteld waar je dan
naar toe mag en misschien mag je
dan wel meteen zeilen!
De Bevers willen allemaal tegelijk!

Beleef museum in het theater
Amstelveen - Op vrijdag 27 februari en zondag 1 maart om 14.30 uur
speelt Theatergroep Unieke Zaken
‘Dit is geen droom’ in het Amstelveens Poppentheater.
In een mix van theater, goocheltrucs, fysiek/visuele humor en muziek, wordt het publiek meegenomen naar een museum waar niets is

wat het lijkt. Een aanstekelijk en zinnenprikkelend theateravontuur voor
iedereen vanaf 4 jaar. En voor wie
in het bezit is van een museumjaarkaart of toegangskaartje van een
museum geldt een korting van 2 euro. Reserveren kan via 020-6450439
of via www.Amstelveenspoppentheater.nl.

Feestelijke presentatie

Hollandse Plassen: Uniek
water- en recreatiegebied
Aalsmeer - Afgelopen woensdag zijn
De Hollandse Plassen als uniek watersport- en recreatiegebied en een daarvoor gemaakte Kansenkaart op feestelijke wijze gepresenteerd aan bestuurders van gemeenten, provincies, waterschappen, ondernemers en organisaties als Recron, Hiswa, KNWV, Waterrecreatie Nederland en de ANWB.
Namens Aalsmeer was wethouder Jop
Kluis aanwezig alsmede John Jansen
en Hugo van Luling namens ondernemend recreatief en watersportend
Aalsmeer. Begin 2012 is door de watersport gebonden ondernemersverenigingen uit Zuid-Holland, NoordHolland en Utrecht het Ondernemers
Platform de Hollandse Plassen (OPHP)
opgericht. Deze verenigingen vertegenwoordigen circa 1100 water gerelateerde ondernemingen. Doel van het

platform is om het economisch potentieel van de Hollandse plassen, de verbindende waterwegen en de aanliggende steden en dorpen beter te benutten. Dit zal naar verwachting 3.000
extra banen opleveren en de aantrekkelijkheid van dit plassengebied vergroten. Het OPHP wil dit doel langs
drie lijnen realiseren:
1. Door de samenwerking tussen overheden en watersport gebonden ondernemers te verbeteren.
2. Door infrastructurele knelpunten
met betrekking tot verbindingen, aanlegmogelijkheden, routing, vaardiepte
etc. weg te nemen.
3. Door het gebied als totaal beter op
de kaart te zetten door goede promotie en marketing. Wat het laatste betreft heeft het platform gemerkt dat

Aalsmeer - Donderdagmiddag 19
februari was het groot feest op De
Graankorrel: de jaarlijks terugkerende talentenjacht ‘Graankorrels got
talent’ stond op het programma. Het
thema was dit jaar ‘Chique de Friemel’. Drie juffen startten de show
met een spetterende openingsact.
De kinderen lagen dubbel van het
lachen. Daarna was het de beurt
aan de kinderen. Er werd gegoocheld, gezongen, gedanst, muziek
gemaakt en toneel gespeeld. Halverwege de show was er een verkiezing van het meest chique meisje
en jongen. De twee mooiste kinderen van elke klas mochten via de rode loper naar het podium lopen terwijl het lied “O, wat ben je mooi” uit

de speakers schalde. De directeur
vond Maarten uit groep 8 en Zarah uit groep 5 er het mooiste uitzien. Ze kregen een parfumsetje en
een scheersetje van chocola. De jury, bestaande uit Freule van Friemel
tot Fruitcocktail en Savita Chiquer
de Chique, maakte aan het einde
van de middag de winnaars van de
talentenjacht bekend. Sam, Jennifer,
Julius en Alec kregen de prijs van de
onderbouw voor het
zingen en dansen van “Kriebeltrui.”
Esma en Isabella speelden een duet op de piano. Zij ontvingen de prijs
voor de bovenbouw. Het was een
zeer geslaagd feest en deze middag
is weer gebleken dat De Graankorrel boordevol talent zit.

Aalsmeer - Op zaterdag 14 februari
deed De Wegwijzer voor het eerst in
jaren mee met het jaarlijkse schoolvolleybaltoernooi van Oradi. Drie
teams hadden zich ingeschreven:
twee van groep 6 en een gecombineerd team met kinderen uit de
groepen 7 en 8. Vooraf werden de
spelregels uitgelegd en was er een
gezamenlijke warming up. Daarna gingen de wedstrijden van start.
In het begin was het even wennen, maar de kinderen hadden de
smaak snel te pakken. De kinderen
uit groep 6 waren reuze fanatiek en
gingen er helemaal voor. In de halve
finale speelden ze tegen elkaar. De
verliezer, de Wegwijstijgers, speelde
om de derde plaats voor het brons
en won! De winnaar van het onderonsje was het team van de Wegwijskampioenen en zij mocht de finale
gaan spelen. In een heel spannende pot wonnen de Wegwijskampioenen en deden zo hun naam eer
aan! De Wegwijzer was ook actief
met een combiteam uit de groepen 7 en 8, de Sportivo’s. Zonder
hoge verwachtingen waren zij naar
de Proosdijhal gekomen. Van de
vier poulewedstrijden wonnen zij

er echter drie en speelden er eentje gelijk. Dat was genoeg voor een
eerste plek in de poule en een vervolg in de kruisfinale. Deze won De
Wegwijzer van OBS Kudelstaart en
ook de Sportivo’s mocht dus de finale gaan spelen. Die speelde ze tegen de Oosteinderschool. De Sportivo’s van De Wegwijzer wonnen en
kwamen zo ook op het hoogste podium terecht! En dat uit een deelnameveld van 20 teams uit groep 7/8!
Alle prijswinnaars kregen na afloop
een fraaie medaille uitgereikt door
wethouder Gertjan van der Hoeven
van sport en daarnaast een bokaal
als herinnering en een megagrote
wisselbeker. Als klap op de vuurpijl
gaan de nummers één door naar de
provinciale schoolvolleybalkampioenschappen in Wervershoof op 22
april! Bij De Wegwijzer wordt er al
nagedacht over het huren van een
bus. De leerlingen van de Wegwijzer
vonden het toernooi heel erg leuk
en goed georganiseerd en daarom
willen ze bij deze de organisatie van
Oradi hartelijk bedanken. De Wegwijzer is nu los en is volgend jaar zeker weer graag van de partij, als het
even meezit met nog meer teams!

Durft u de uitdaging aan?

Europa Kinderhulp zoekt
vakantieouders
Aalsmeer - Europa Kinderhulp
biedt kwetsbare kinderen de vakantie van hun leven. Drie weken mogen ze genieten van een zorgeloze
vakantie bij vakantieouders. Onbezorgd kind zijn. Het lijkt misschien
zo gewoon maar voor veel kinderen
is dit niet zo gewoon. Niet ver van u
vandaan leven kinderen die het helemaal niet leuk vinden om 6 weken
vrij te zijn van school. Thuis is het
allemaal niet zo geweldig. Weinig
speelruimte, geen aandacht of geen
mogelijkheden. Het gaat om kinderen van 5 tot 15 jaar waar het thuis
heel anders toegaat dan bij u. Hele
dagen voor de computer of televisie
gaat immers ook vervelen. Oudere
kinderen die veelal voor de kleintjes
moeten zorgen. Kinderen die noodgedwongen wonen in kindertehuizen. Kortom, kwetsbare kinderen
die moeten opgroeien in zorgelijke
situaties. Juist deze kinderen krijgen
via Europa Kinderhulp een prachtige positieve ervaring bij vakantieouders. Een ervaring die ze hun hele
leven zullen onthouden, daar kunt u
aan bijdrage! U kunt eens overwegen om één van deze kinderen een
vakantie te gunnen. In de zomervakantie. Bij u thuis. Voor drie weken. Een bed, een extra bordje, een
beetje extra aandacht. Geen luxe
fratsen of dure uitstapjes maar gewoon meedraaien in het gezin. Europa Kinderhulp is een landelijke organisatie, die draait op vrijwilligers,
die zorgt dat er jaarlijks zo’n 2000
kinderen in Nederland op vakantie

mogen komen. Veel kinderen worden weer uitgenodigd in hun vakantiegezin van afgelopen jaar. Voor
de andere kinderen is de organisatie op zoek naar nieuwe vakantiegezinnen. Durft u de uitdaging aan? Er
komen kinderen uit Frankrijk, Oostenrijk en Duitsland naar Nederland,
maar ook voor jongens en meisjes in
Nederland worden vakantieadressen gezocht. De vakantie begint op
5 juli in Noord Frankrijk en eindigt
op 21 augustus in Duitsland. Voor
meer informatie: Europa Kinderhulp

het Hollandse Plassengebied, in tegenstelling tot bijvoorbeeld de Friese
en Zeeuwse meren, nog veel te onbekend is. Dit terwijl het gebied heel veel
te bieden heeft aan vaarmogelijkheden, natuurschoon, historische plekken en recreatie. De bestaande promotie is nu nog versnipperd en heeft
veelal een lokaal karakter. De Kamers
van Koophandel in Den Haag, Leiden en Amsterdam hebben dit initiatief in de opstartfase ondersteund. De
provincies Zuid-Holland, Noord-Holland en Utrecht hebben aangegeven
de betreffende doelstellingen en het
OPHP ook te willen steunen. Dankzij
deze steun en de enthousiaste medewerking van vertegenwoordigers van
de verschillende Hollandse Plassen
is inmiddels veel bereikt. Er is onder
meer een promotiefilm gemaakt, de
merkidentiteit voor het totale Hollandse Plassengebied en de afzonderlijke
plassen is bepaald, er is een logo en
huisstijl ontwikkeld en een marketingen promotieplan opgesteld. Binnenkort zal ook een website voor de Hollandse Plassen gelanceerd worden.
Met een financiële bijdrage van de

provincie Zuid Holland heeft het OPHP
recentelijk de verbetering van de (onderlinge) fysieke bereikbaarheid kunnen oppakken. De verbetervoorstellen
zijn neergelegd in een zogeheten Kansenkaart.
Deze kaart geeft inzicht in de kansen
en fysieke knelpunten voor het Hollandse plassengebied als totaal en
voor de verschillende plassen afzonderlijk. De betrokken ondernemers
geven via de kansenkaart aan welke
verbeteringen zij het belangrijkst vinden. Het marketing- en promotieplan
en de Kansenkaart zijn te downloaden
via www.ophp.nl. Tijdens de presentatie afgelopen woensdag 18 februari
is de Kansenkaart officieel aangeboden aan de voorzitter van de Commissie Groen en Water van de Provincie
Zuid Holland, Frits Paymans. De sprekers bij deze presentaties, de aanwezige bestuurders en ondernemers lieten blijken erg enthousiast te zijn over
de reeds bereikte resultaten en verdere ambities om het Hollandse Plassengebied als één watersport- en recreatiegebied te promoten en de kwaliteit
daarvan nog verder te vergroten!

Regio Noord Holland, Gert Pool, tel.
023-5272560, Jolanda Langedijk, tel.
072-5039231 of stuur een mail naar
noordholland@europakinderhulp.
nl. Meer weten? Kijk op de website
www.europakinderhulp.nl

Leerlingen Antoniusschool
kijken kunst in Oude Raadhuis
Aalsmeer - Kunstkijklessen, zo
heten de lessen die docente Karin
Borgman organiseert in het Oude
Raadhuis voor basisschoolleerlingen in Aalsmeer en Kudelstaart. Afgelopen woensdag waren de leerlingen van groep acht van de Antoniusschool aan de beurt voor deze interactieve kunstles. Wethouder kunst en cultuur Gertjan van der
Hoeven deed deze keer ook mee
met de les. Gertjan van der Hoeven: “Ik hoor zoveel positieve verhalen over deze lessen, dus ik wilde het zelf ook eens meemaken.
Het is fijn om te zien hoe aandachtig en enthousiast de leerlingen luisteren en meedoen. Ik beschouw dat
als een groot compliment voor Karin Borgman.” Als de leerlingen binnenkomen, worden ze meteen twee
aan twee aan het werk gezet. De
opdracht is om een van de geëxposeerde geometrische kunstwerken van André van Lier te beschrijven in hun eigen woorden. De leerlingen gaan geconcentreerd aan de
slag en er komen verrassende observaties uit: “Het lijkt wel een doorgesneden surfboard” of “Het doet
me denken aan een scheef gezakte spiegel”. Door deze kunstwerken
heel bewust te observeren leren de
leerlingen om wat verder te kijken
dan ze misschien in eerste instantie zouden doen. Na deze observaties vertelt Karin Borgman iets over
verschillende soorten geometrische
en abstracte vormen die gebruikt
worden in de kunst. Alle leerlingen
kiezen vervolgens een vorm, zoals

een cirkel of een ovaal, waarmee ze
gezamenlijk een tijdelijk kunstwerk
maken.
Opvallend is hoe serieus de leerlingen ook deze opdracht uitvoeren en heel bewust kiezen voor een
plekje van hun geometrische vorm
in het abstracte kunstwerk. Tijdens
de les worden de opdrachten afgewisseld door kringgesprekken over
kunst zodat een interessant geheel
ontstaat. Veel basisscholen maken
al gebruik van de kunstkijklessen
in het Oude Raadhuis, maar aanmelden kan nog steeds http://www.
kunstencultuuraalsmeer.nl/ Programma/kunst-kijk-lessen.
Leerlingen ‘observeren’ aandachtig een kunstwerk tijdens de kunstkijklessen.

Twee voorrondes in N201

Inschrijven voor Popprijs
van Amstelland van start
Aalsmeer - Het is weer tijd voor de
jaarlijkse bandcompetitie: De Popprijs van Amstelland. Bands uit de
regio Amstelland en de Meerlanden kunnen zich inschrijven via
www.P60.nl/inschrijven. De Popprijs
wordt ieder jaar georganiseerd door
Poppodium P60. In deze competitie krijgen jonge bands de kans om
hun kunsten te vertonen, podiumervaring op te doen en maken ze kans
op mooie prijzen zoals bijvoorbeeld
studio tijd, een geldprijs en artwork.
Naast de prijzen zullen de finalisten ook coaching krijgen waarbij ze
leren hoe ze zichzelf goed kunnen

profileren in de muziek industrie. Er
zijn 3 voorrondes, bij elke voorronde kiest de jury één band die door
mag naar de finale. Ook het publiek
krijgt de kans om mee te doen: één
band wordt doorgestuurd door middel van stemmen. Op 14 maart vindt
de eerste voorronde plaats in Café Roadies in Uithoorn, de andere
twee voorrondes worden gehouden
op 28 maart en 4 april in N201 in
Aalsmeer. De finale vindt plaats op
2 mei in P60 Amstelveen. Inschrijven
is mogelijk tot en met 1 maart. Kijk
voor meer informatie op de website van P60.

• 26 februari 2015
Handbal nacompetitie
22 Nieuwe Meerbode

Aalsmeer op achterstand
door nipte nederlaag
Aalsmeer - Voor de mannen van FIQAS Aalsmeer stond afgelopen zaterdag de tweede wedstrijd in de nacompetitie op het programma: een uitwedstrijd bij JMS/Hurry Up in het Drentse
Zwartemeer. Deze ploeg van trainer/
coach Joop Fiege had met overtuiging
de reguliere competitie gewonnen en
heeft zich ten doel gesteld om nu bij
de eerste vier te eindigen. En dat was
te merken, want in een spijkerhard duel was Hurry Up vanaf het begin zeer
gebrand op de overwinning. Er was
ook – op de 0-1 van Dustin Ligthart
na – de hele wedstrijd een voorsprong
voor de thuisploeg. Een minuut of tien
bleef FIQAS Aalsmeer goed bij, mede
door een sterke dekking en goed keeperswerk van Gaby Birjovanu. Bij 5-3
werd Robin Boomhouwer gevloerd in
de break, maar de toegekende strafworp werd gestopt. In plaats daarvan
wist Hurry Up wel te scoren en zo uit te
lopen naar 7-3. Boomhouwer zorgde
voor de 7-4, maar vervolgens benutten
de Drenten een strafworp en konden
een paar keer scoren vanuit de break
na wat slordigheidjes in de Aalsmeerse aanval. Het resultaat: 11-4. Remco van Dam en Wai Wong maakten
de achterstand iets draaglijker (11-6)
met nog een minuut of vijf op de klok.
In de slotfase liep Samir Benghanem
wat ongelukkig twee keer tegen een
tijdstraf aan. Hij had er al een en dat
betekende rood. Een flinke aderlating voor de ploeg. Via Lars van Wijk
en Nils Dekker werd het nog wel 128, maar het was Hurry Up dat de ruststand op 13-8 bepaalde. In de eerste
tien minuten na rust werd de wedstrijd
beslist. Waar FIQAS Aalsmeer moeite had met de zeer stugge en fysieke dekking van Hurry Up kon de thuisploeg regelmatig makkelijk aanleggen
van afstand. Het leverde na tien minuten al een marge op van tien doelpun-

ten: 21-11 en vanaf dat moment liepen de Aalsmeerders alleen nog maar
achter de feiten aan. Waarschijnlijk
ook ietwat gefrustreerd door de misschien wat eenzijdig uitgedeelde (tijd)
straffen bleef de ploeg wel handballen,
maar er was geen eer meer te behalen. Met name Nils Dekker, Lars van
Wijk en Tim Bottinga zorgden ervoor
dat de nederlaag niet nóg groter uitviel en bepaalden de eindstand op 3023. Er was in de slotminuut nog een
rode kaart voor onbesuisde actie op
Nils Dekker, maar dat maakte voor
de uitslag weinig meer uit. Door deze
nederlaag heeft FIQAS Aalsmeer een
(kleine) achterstand opgelopen op de
drie nog ongeslagen koplopers: Lions,
Bevo en Volendam. Komende zaterdag 28 februari is één van hen - Volendam - de volgende tegenstander
in opnieuw een uitwedstrijd. De wedstrijd begint om 20.00 uur. Op donderdag 5 maart wacht de Heren1 vervolgens een thuiswedstrijd. In de Bloemhof is Targos/Bevo vanaf 20.00 uur de
tegenstander. Publiek is uiteraard van
harte welkom. En de kwartfinale van
het NHV bekertoernooi moeten de
mannen van FIQAS Aalsmeer het opnemen tegen JMS/Hurry Up. Het bekerduel wordt gespeeld op dinsdag
10 maart om 20.30 uur in sporthal De
Eendracht in Zwartemeer.
Zaterdag: Dames thuis
Na de uitwedstrijd van afgelopen zaterdag bij DSVD spelen de dames van
FIQAS Aalsmeer op zaterdag 28 februari weer een thuiswedstrijd. Tegenstander is PSV uit Eindhoven, een
ploeg die vijfde staat in de Eerste Divisie, waar de Aalsmeerse dames op
plaats acht staan. De uitwedstrijd eerder dit seizoen werd met 25-23 gewonnen. De wedstrijd in de Bloemhof
begint al om 18.45 uur. Mis het niet!

Atletiekvereniging Aalsmeer

42 Deelnemers baanloop
Aalsmeer - Bij Atletiek vereniging
Aalsmeer werd vorige week woensdag de maandelijkse recreatieve 3 en
5 kilometer baanloop gehouden. Liefst
42 deelnemers mochten verwelkomt
worden. De uitslagen bij de dames (5
kilometer) waren als volgt: Erica Belandi 19:11, Elske Solemink 21:56,
Odeke Lam 22:37, Sonja van Zeelt
22:59, Roza Groot 24:12, Mirjam Colijn
24:50 en Sharon Nieuwstadt in 29:27
minuut. De heren scoorden op de 5 kilometer de volgende tijden: Brent Pieterse 18:07, Arjen Akkermans 19:01,
Raymond Witteveen 19:02, Hugo van
Leeuwen 19:09, Frank Bruine de Bruin
19:17, Ruud Steenbergen 19:18, Iwan
Keizer 19:21, Fred Scholte 19:28, Michel Vollebregt 19:57, Peter de Weijer 20:07, Michel Ganzevles 20:34,

Martin van Wieringen 20:58, Oscar
Last 21:42, Arthur van Langen 22:04,
Marco van Eijck 22:15, Gerard Albers
22:17, Johan van der Laan 22:18, Peter van Wouwe 22:21, Fred den Hartog
22:22, Ron Wijnands 23:00, Peter Buis
23:31, Piet Rietdijk 23:50, Anton Buffing 24:11, Arnolt van Velthoven 24:24,
Kees Koersveld 24:29, Hugo van Dullemont 24:52, Peter Akerboom 25:24,
Gert Timmens 26:53, Piet de Boer
32:07 en Gijs Honing in 32:56 minuut.
Vijf hardlopers/sters volbrachten de
3 kilometer: Kimberley Colijn 12:52,
Maarten Jan Biesheuvel 14:34, Julie Witteveen 14:41, Kiran Biesheuvel
14:46 en Tygo Witteveen in 16:24 minuut. De volgende baanloop bij AVA is
op woensdag 11 maart. Voor verdere
informatie: www.avaalsmeer.nl

Record voor sjoeler Patrick
Aalsmeer - De afgelopen donderdag gehouden competitieavond leverde bij de spelers van Sjoelclub
Aalsmeer geen persoonlijke records
op over 10 bakken, maar over 20
bakken doorbrak Patrick Haring de
magische grens van 2900. De eindscore was 2902, een gemiddelde van
145! Dit is alleen slechts Cock Tukker eerder gelukt. In de hoofdklasse werd winnaar Patrick Haring op
de voet gevolgd door Cock Tukker
en Joke Schagen. A-Klasse: 1. Elisa
Houweling, 2. Mariëtte van der Vlugt

en 3. Wijnand Springin’t Veld. B-Klasse: 1. Margriet de Vries, 2. Dirk Mol
en 3. Jan Alderden. C-Klasse: 1. Mirjam van den Berg, 2. Klaas de Vries
en 3. Jaap van Wees De volgende
competitieavond wordt gehouden op
donderdag 5 maart vanaf 20.00 uur
in het Dorpshuis in Kudelstaart. Op
zaterdag 7 maart vindt de derde en
laatste voorronde voor het NK Individueel plaats in Heemskerk. Voor informatie en uitslagen zie ook www.
sjoelclub-aalsmeer.nl of bel met Mirjam van den Berg via 0297-347439.

Programma handbal
Zaterdag 28 februari

Zondag 1 maart

10.00 uur: FIQAS Aalsmeer D3 –
Nieuw-Vennep
10.50 uur: FIQAS Aalsmeer E3 – Lelystad
11.40 uur: FIQAS Aalsmeer E2 –
Nieuw-Vennep
12.30 uur: FIQAS Aalsmeer E1 – Volendam
18.00 uur: FIQAS Aalsmeer, jongens B2 –
Omega
18.45 uur: FIQAS Aalsmeer, dames 1 –
PSV (Eerste Divisie)
19.15 uur: FIQAS Aalsmeer, heren 3 –
Hurry Up (Tweede Divisie)

11.30 uur: FIQAS Aalsmeer, dames 3 –
Legmeervogels
13.00 uur: FIQAS Aalsmeer, dames 2 –
Leidsche Rijn
14.40 uur: FIQAS Aalsmeer, heren 2 –
Atomium (Eerste Divisie)

Voorjaarskien bij
SVP Kudelstaart
Kudelstaart - Aanstaande vrijdagavondavond 27 februari organiseert de Supporters Vereniging Kudelstaart een voorjaarskienavond.
Veertig fantastische prijzen die in
het teken staan van het naderende
voorjaar liggen te wachten op een
nieuwe eigenaar. Wie het snelst het
kienblaadje vol heeft, mag als eerste
een keuze maken uit de vijf prijzen

Alle thuiswedstrijden van de handbalvereniging worden gespeeld in
sporthal de Bloemhof aan de Hornweg 187.
Publiek is welkom.
die in elke ronde te winnen zijn. Na
vier ronden komt er een pauze om
even te genieten van een kopje koffie of een drankje. Als de acht ronden gespeeld zijn komt de knaller
van deze avond, een superprijs met
een waarde van ongeveer 125 euro.
Kom ook en wie weet neemt u één
of meerdere prijzen mee naar huis.
Iedereen is van harte welkom een
neem ook uw buurvrouw, vriend,
vriendin of een familielid mee. Komt
gezellig kienen in het dorpshuis te
Kudelstaart. De aanvang is 20.30
uur.

De finalisten Rob Braam (links) en Wilco van Det.

Darten bij Poel’s Eye in Dorpshuis

Rob Braam wint finale

Kudelstaart - De vorige speelavond van de dartclub Poel’s Eye
was de negende van het seizoen. De
finale ging tussen Danny Zorn en
Tim van de Poel. Voor Tim was het
alweer zijn zesde finale van het seizoen. Tot nu toe won Tim al zijn finales, waarvan één op het hoogste niveau was. De afgelopen speelavond
verloor Tim dan toch zijn eerste finale van dit seizoen. Daar was dan ook
wel Danny Zorn voor nodig, die voor
alweer de vijfde keer dit seizoen de

‘Grote Finale’ won. Op het tweede
niveau won Harold Hostmann in een
Amsterdamse finale tegen D’ltri Somai. Op het derde niveau wist Gilbert van Eijk knap de finale te bereiken, onder andere door een mooie
overwinning op Jeroen van den Helder in de halve finale. Tegenstander
in de finale was niet Oscar Gootjes,
want hij verloor in de andere halve
finale van Rob Broekhof. In het verleden had Rob drie keer de speelavond gewonnen, maar dat was on-

Basketbalcompetitie jeugd

U18: Zwaar bevochten
overwinning op DWV
Aalsmeer - De jongens U18 van BV
Aalsmeer stonden zaterdagavond
in Amsterdam Noord voor een zeer
moeilijke opgave. DWV lijkt voorlopig de grootste concurrent voor een
toppositie en maakte die favorietenrol tot nu toe ook aardig waar. Ook
in deze wedstrijd was het DWV dat
de eerste klap uitdeelde en afstand
nam van Aalsmeer. Deels door sterk
eigen spel, maar zeker ook door een
te slappe instelling en teveel onnodig
balverlies van Aalsmeer werd de eerste periode afgesloten met een 14-7
voorsprong voor de Noord Amsterdammers.
De tweede periode begon Aalsmeer
onmiddellijk met twee keer balverlies waardoor de achterstand opliep
tot 11 punten. Langzaam maar zeker
begon de zone-press van Aalsmeer
beter te functioneren en daardoor
werd ook meerdere keren balwinst
geboekt. Aalsmeer knabbelde lang-

zaam steeds meer van de achterstand af waardoor de ruststand 2624, nog steeds voor DWV was. De
derde periode werd een waar gevecht dat toch zeer sportief bleef.
Aalsmeer rook z’n kans, DWV ging
onnauwkeuriger spelen en leunde
teveel op individuele acties van hun
twee topspelers. Toen ook dit gevaar
werd geneutraliseerd sloeg Aalsmeer
in de vierde periode toe en werd
DWV overklast. Die laatste periode
won Aalsmeer met 17-8 en met een
eindstand van 56-48 werd de zwaar
bevochten, maar dik verdiende overwinning uitbundig gevierd. Met deze
overwinning krijgt Aalsmeer zowaar
uitzicht op een zeer hoge klassering!
Klinkende winst U14
Na een weekend rust mocht ook
de U14 weer aantreden en dit keer
kwam Volendam naar Aalsmeer.
Meteen na de beginworp maakte Aalsmeer een bliksemstart door

dertussen alweer zes jaar geleden.
Dat niveau wist Rob nadien helaas
niet meer te halen, maar hij bleek
nog wel, net als vorig seizoen, goed
genoeg voor de overwinning op het
derde niveau. Op het vierde niveau
haalden Rob Braam en Wilco van
Det voor de tweede keer dit seizoen
de finale. Voor Rob was het zelfs zijn
tweede finale op rij, en zijn vierde
finale ooit. Wilco had in het verleden nog meer finales gespeeld, namelijk zeven. Helaas gingen alle finales verloren, zoals ook deze finale niet goed zou aflopen voor hem.
Hierdoor wist Rob Braam knap voor
de tweede keer ooit een finale te
winnen. Danny de Hartog had met
een zeer hoge uitgooi van 158 de
hoogste uitgooi van de avond, welke tevens de hoogste uitgooi van
het seizoen was (tot nu toe). Pietje
van Overbruggen werd voor de Triple Pot uitgeloot om drie pijlen op
een dartbord met kleinere vakjes te
gooien.
Het was voor Pietje alweer de vierde
keer ooit dat hij een poging mocht
wagen. De vorige keer wist hij nog
één keer raak te gooien, dit keer
mislukte dat jammerlijk. Op de website www.poelseye.nl is allerlei informatie over de dartclub Poel’s Eye
te lezen. De volgende speelavond is
morgen, vrijdag 27 februari. De inschrijving sluit om 20.00 uur, deelname kost vier euro en de minimum
leeftijd is 15 jaar. De Poel’s Eye heeft
een open deuren beleid, lidmaatschap of van te voren opgeven is
niet nodig. Iedere dartliefhebber is
van harte welkom in het Dorpshuis
aan de Kudelstaartseweg.
al na 5 seconden te scoren. De toon
was dus gezet. Volendam had in eigen huis ook al met flinke cijfers verloren van Aalsmeer en dus gingen ze
voor de revanche. De eerste 2 minuten ging het aardig gelijk op, maar al
gauw begon Aalsmeer uit te lopen en
werd de eerste periode afsloten met
een voorsprong van 19-7. Volendam
opende de score in de tweede periode, maar de jongens van Aalsmeer
antwoordden dat al gauw.
Zij gaven weer mooie passes naar elkaar en hadden zelfs een paar mooie
steals. Marein Sprangers scoorde
deze wedstrijd zelfs een klasse driepunter. Mede hierdoor eindigde de
tweede periode met een stand van
38-12. In de derde periode werd toch
wel echt duidelijk dat Volendam geen
partij was voor Aalsmeer. In het totaal werd er in dit kwart van de wedstrijd wel 13 keer gescoord door
Aalsmeer en maar 1 keer door Volendam. Tussenstand 64-14. De vierde
periode bleef het net zo doorgaan als
de rest van de wedstrijd. Aalsmeer
heeft de hele wedstrijd gedomineerd.
De jongens van de U14 zijn een echt
team geworden en dat is te zien in
hun spel! Zij wonnen de wedstrijd
dan ook met maar liefst 79-16!

Zwemsportclub Oceanus 50 jaar
Aalsmeer - Zwemsportclub Oceanus viert dit jaar haar 50 jarig bestaan! De Aalsmeerse zwemsportclub is inmiddels tot de grote sportverenigingen van Aalsmeer gaan behoren: momenteel telt de club ruim
500 leden, die zich wekelijks vermaken met alle facetten rondom het recreatief zwemmen, wedstrijdzwemmen , master zwemmen, waterpolo,
triatlon, vinzwemmen en aangepast
zwemmen. Zeven dagen per week
zijn er leden van de zwemsportclub
te vinden in het thuishonk, zwembad
De Waterlelie, zowel in het 6 banenbad als het recreatiebad met 4 banen.
Niet alleen in de avond- en weekenduren, maar er is zelfs een wedstrijd groep, die drie maal per week al
om half 6 ’s morgens in het zwemwater is te vinden om lange trainingen
af te werken en hierdoor de prestaties te verhogen. Voor iedereen, die
van zwemmen houdt, zijn er mogelijkheden binnen de vereniging: Jongere kinderen kunnen tijdens de recreatieve uren het geleerde zwemmen bijhouden en de vaardigheden
uitbreiden. Wat oudere zwemmers
en zwemsters trainen iedere week bij
één van de 4 mastergroepen; wedstrijd liefhebbers hebben bijna elke dag de gelegenheid om te trainen. De triatlon- en waterpolo-afdeling is ook op diverse dagen te vinden in het water, de vinzwemmers
duiken op zaterdagmiddag het water
in en de groep aangepast zwemmen

is er op donderdag namiddag en zondagochtend.
Oprichting
Zwemsportclub Oceanus werd opgericht op 7 mei 1965. De grote animator en oprichter was de heer Neerincx, bedrijfsleider en badmeester van
het toenmalige zwembad V.I.B.A., dat
naast de watertoren was gelegen in
de Westeinderplassen. Het bestuur
werd gevormd door jeugdige leden,
waardoor de meeste taken door de
heer Neerincx werden uitgevoerd. De
zwemomstandigheden waren nogal erg verschillend met de huidige. Er
kan nu altijd gezwommen worden in
verwarmd binnenbad water, toen waren de zwemtrainingen in de ‘koude’
Poel. Zwemwatertemperaturen van
15 graden moesten worden doorstaan en regelmatig was het door
de golven en schuim doorklieven om
aan de andere zijde van het V.I.B.A. te
komen. Ludiek was ook de lengte van
het bad, 41 meter: dus bij een 100
meter zwemwedstrijd moest altijd
na 2 banen, nog een stukje doorgezwommen worden. Oceanus organiseerde toen ook ieder jaar een zwem
Poeloversteek vanaf het Rijsenhoutse
zwembad de Blauwe Beugel naar de
V.I.B.A., dwars over de grote Poel. Een
aantal jaren na de oprichting voegde
de polo club ‘de Aalen’ uit Aalsmeer
Oost zich bij Oceanus, waardoor in
één klap het ledenaantal fors werd
uitgebreid. In 1974 werd zwembad
De Waterlelie in gebruik genomen

en dit betekende voor Oceanus een
nog grotere uitbreiding van leden.
Men was niet meer afhankelijk van
een kort zomerseizoen, maar nu kon
er het gehele jaar door gezwommen
worden. In 1991 kwam er een 6 banenbad bij, waardoor Oceanus nog
verder groeide in ledenaantal en activiteiten. Dit is alle jaren zo doorgegaan en momenteel is het ledenaantal meer gestabiliseerd tot zo’n 500
jongens, meisjes, dames en heren.
Jubileumfeest
Uiteraard gaat het 50 jarig bestaan
gevierd worden voor alle leden, oudleden en alle direct en indirect betrokkenen. Vrijdagavond 29 mei aanstaande is het feest en de reünie in
The Beach aan de Oosteinderweg
247a. Eerst zijn er activiteiten voor de
huidige jongere leden en vanaf 20.00
uur worden alle belangstellenden
verwacht voor het feest. Het bestuur
en de organisatiegroep hopen dat iedereen, die maar enigszins iets met
Oceanus heeft of heeft gehad, naar
The Beach komt deze avond. “Hoe
méér zielen, hoe méér vreugd’’, aldus
de organisatie. Aanmelden voor het
feest kan via de website van Oceanus: www.zsc-oceanus.nl. Uiteraard
wordt gehoopt op alle huidige leden
en alle direct betrokkenen, maar het
zou heel zijn als vele oud-leden ook
naar dit jubileumfeest komen: een
echte reünie! Alle bezoekers krijgen
een blijvende herinnering aan Oceanus.

Riet wint bij
Ouderensoos
Kudelstaart – Iedere donderdagmiddag is er voor 55+ers een gezellige kaartmiddag in het Dorpshuis ’t
Podium van 13.30 tot 16.30 uur. Op
donderdag 19 februari is het kaarten
gewonnen door Riet Pothuizen met
5785 punten, op twee Daan Sandee
met 5497 punten en op drie Gemma
van As met 5402 punten. Bij het jokeren werd deze week Gerard de Wit
met 113 punten de eerste, Hennie de
Wit met 239 punten tweede en Kees
van der Meer met 283 punten derde. Belangstelling voor deze gezellige kaartmiddag? Kom gerust eens
kijken. Voor inlichtingen kan contact
opgenomen worden met mevrouw R.
Pothuizen via 0297-340776.

OVAK-Soos in
Parochiehuis
Aalsmeer - De volgende soosmiddag van de OVAK is woensdag 4
maart vanaf 14.00 uur in het Parochiehuis in de Gerberastraat. Onder
andere staat klaverjassen op het
programma. Het kaarten op 18 februari is gewonnen door Jan Alderden met 5462 punten, gevolgd door
Essy van Es met 5289 punten, Nel
de Koning met 5105 punten en Piet
Straatof met 5045 punten.

Kaartavond bij
Allen Weerbaar
Aalsmeer - Op maandag 2 maart
houdt buurtvereniging Allen Weerbaar voor liefhebbers weer een
kaartavond in het Middelpunt in
de Wilhelminastraat. Om 19.30 uur
gaan de deuren open voor inschrijving, koffie of thee en vanaf 20.00
uur worden de kaarten verdeeld.
Klaverjassen en jokeren staan op
het programma. Iedereen is van
harte welkom. De kaartavond op
16 februari is gewonnen door Jan
de Nooij met 5427 punten, gevolgd
door Dirk Janmaat met 1 punt verschil, 5426 punten, en op drie is
Henk van der Stroom geëindigd met
5385 punten. Hekkensluiter was deze avond Piet Schuit met 3548 punten. Bij het jokeren ging de hoogste
eer naar Marty Groenendijk en de
laatste plaats was voor Lenie Schuit.

Kaartavond bij
Ons Genoegen
Aalsmeer - Op dinsdag 3 maart
houdt buurtvereniging Ons Genoegen alweer de derde kaartavond in
het nieuwe jaar. Er wordt gespeeld in
het gebouw van Ons Tweede Thuis in
de Hortensialaan vanaf 19.30 uur. De
zaal gaat open om 19.00 uur. Koffie
en thee staat klaar en dit is evenals
de entree gratis. Tevens gaat iedereen met een prijsje naar huis. Tijdens
de laatste speelavond is het klaverjassen gewonnen door Joke Buijs
met 5257 punten, gevolgd door Bert
Buijs met 5228 punten en Nico Bekkers met 5197 punten. Bij het rummicuppen was de hoogste eer voor Alie
Hoving met 41 punten. Neem gerust
buren, vrienden of bekenden mee
naar dit gezellige avondje met kaarten en rummicuppen.

Sjoelcompetitie
in Rijsenhout
Rijsenhout - Uitslagen sjoelclub
Rijsenhout, speelavond op donderdag 19 februari. Op de eerste plaats
in de Hoofdklasse is Lineke van Brakel geëindigd met1759 punten, 2.
Jan Willem Vermeer met 1737 punten en 3. Ria van der Jagt met 1695
punten. Klasse A: 1. Elly Lanser met
1703 punten, 2. Rien Ravensbergen
met 1648 punten en 3. Nel Joore met
1637 punten. Klasse B: 1, Alie van Tol
met 1599 punten, 2. Plonie Verdel
met 1595 punten en 3. Bertus Baas
met 1590 punten. Klasse C: 1. Willem Romijn met 1526 punten, 2. Femmy Korte met 1491 punten en 3. Marjo Sym met 1437 punten. De volgende competitie-avond is op donderdag
5 maart vanaf 20.00 uur in dorpshuis
De Reede aan de Schouwstraat.

Elke dag het laatste
regionale nieuws!

zie onze site:
meerbode.nl
facebook.com/

26 februari 2015

de veldcompetitie. Ook hier staan
VZOD1 en VZOD2 bovenaan in de
poule. De verwachtingen zijn hoog
gespannen. Visser tot slot: “De ‘dubbel’ is haalbaar en zou een fantastisch resultaat zijn. Alle seinen staan
op groen voor opnieuw een spectaculair korfbalseizoen!”
Voor het zover is zullen nog twee
zaterdagen in de zaal volgen. Op 7
maart maken de junioren van VZOD
A1 nog kans op het kampioenschap. Bij winst in de thuiswedstrijd
tegen Haarlem A1 zijn zij zeker van
de eindoverwinning in de 3e klasse A3B. De wedstrijd start om 14.15
uur in de Proosdijhal. Een week later, op 14 maart, kan ook VZOD C2
kampioen worden. Zij spelen dan
om 14.10 uur thuis in de Proosdijhal
tegen Groen Geel. De zelfde tegenstander treffen zij 7 maart eerst uit
in Wormer. De spanning zit er nog
volop in!

ZABO zaalvoetbalcompetitie

Drie punten voor EZ Flower
Aalsmeer - De plaatselijke ZABO
competitie werd zaterdag 21 februari voortgezet met de elfde speelronde.
Vanaf 18.30 uur stonden er in sporthal de Bloemhof vijf zaalvoetbalwedstrijden op het programma. Het openingsduel ging tussen Café Sportzicht en Koning Nieuwendijk (Holex). Deze partij eindigde met de cijfers van 1-3 in het voordeel van Koning Nieuwendijk. Vervolgens trad
het team van LEMO aan tegen La
Furia Roja. Halverwege de tweede
helft was de scheidsrechter genoodzaakt de wedstrijd te staken. Vanwege ongeregeldheden leek het onverantwoord om verder te spelen. De
arbiter stopte het ontsierde duel en
dat gebeurde acht minuten voor tijd
bij de stand van 3-1 voor LEMO. De
derde wedstrijd van het avondje ZABO ging tussen EZ Flower en Amsec
Beveiliging. Einduitslag 5-0. Rond de

klok van 21.00 uur trapte Sportcafé
de Midi’s af voor het duel tegen Polonia Aalsmeer. Na een half uur speeltijd gaf het scorebord 6-0 aan. In de
laatste tien minuten scoorde Sportcafé de Midi’s nog vier fraaie doelpunten en dus sloot de koploper van
de ZABO-competitie het duel af met
dubbele cijfers: eindstand 10-0. Piller
Sport moest het in speelronde 11 opnemen tegen Heemhorst Watersport.
Hoewel Heemhorst Watersport op
een snelle 0-1 voorsprong kon deze
ploeg daarna weinig dadendrang tonen. Piller Sport stond binnen tien minuten met 3-1 vóór en ging de rust in
met een 5-1 voorsprong. In de tweede helft wisten de Kudelstaarters nog
vier keer te scoren en zodoende eindigde de wedstrijd met een ruime 9-1
overwinning voor Piller Sport. De 12e
speelronde van de ZABO volgt op zaterdag 14 maart.

Voetbal F.C. Aalsmeer zondag

DSK-speler deelt kopstoot uit
Aalsmeer - Voetbal is oorlog, wie
zei dit ook alweer? Maar hij of zij
heeft gelijk gekregen, wat er zich in
de Hornmeer afspeelde afgelopen
zondag 22 februari had eigenlijk totaal niet met voetbal te maken. De
wedstrijd stond onder leiding van de
heer S. Cakir, en de goede man zal
zich deze wedstrijd nog lang heugen. DSK begon voortvarend, met de
wind mee, werd het lange halen gauw
thuis, maar veel gevaar bevatte dit offensief eigenlijk niet. FC Aalsmeer
kreeg reeds na 12 minuten spelen in
de achterhoede een klap te verwerken. Martien van Tol moest met een
blessure het veld verlaten. Dat de FCmannen goed in hun vel zaten bleek
in de twaalfde minuut. Het was Barry Springintveld die de kwaliteiten van
de doelman van DSK, Bas Breed, uitprobeerde. Ook Jeroen Ezink verkeerde in goede vorm, tot drie keer toe
kreeg hij de kans op 1-0, maar paal
en de doelman stonden een doelpunt
in de weg. De wedstrijd kwam in een
fase dat het van beide kanten niet erg
best was. Dat er geen behoorlijk aanvallen van beide kanten waren, kon
op het conto van de harde wind geschreven worden. Na de rust was
het DSK dat via een dieptepass van
Jordy Zwart op Michel van Die met
een prima schot doelman Van Halm
wist te passeren: 0-1. Lang heeft FC
Aalsmeer niet tegen de achterstand
aangekeken. In de zestigste minuut
was er een overtreding op Robert van
Leeuwen die er voor zorgde dat de
thuisploeg een vrije trap kreeg toegewezen op een zo’n 20 meter van het
vijandelijk doel. Een prima plaats voor
Barry Springintveld en natuurlijk hij
was het die met een perfecte uithaal
wist hij doelman Breed te passeren:
1-1. Met dit doelpunt was het eigenlijk gedaan met de rust op het veld. In
de ogen van iedereen die voor DSK
was, was de scheidsrechter de gebe-

ten hond. En waarom? Grensrechter
van de Hoorn keurde een doelpunt, in
buitenspel positie, af. Scheidsrechter
Cakir nam contact met zijn assistent
en na enig beraad keurde hij ook het
doelpunt af. En het was gedaan met
de vriendschappelijk bedoelingen van
het voetbalspelletje. Met de trainer
van DSK, Ronald Ebbeling, voorop
werden de meest ergerlijke verwensingen het veld in gespuugd aan het
adres van scheidsrechter Cakir en assistent scheidsrechter Van de Hoorn.
Het kon natuurlijk niet goed gaan. In
de 75ste minuut een smerige overtreding op Fabian Waayman. De gedupeerde en overtreder, Marco van de
Aa, stonden even dreigend tegenover elkaar, waarna de overtreder
zich niet kon beheersen en een kopstoot uitdeelde. Rood. Het hek was
van de dam. Dit alles leidde ertoe dat
de wedstrijd een kwartier werd stilgelegd. De resterend 15 minuten moest
DSK verder met 10 man. En in deze periode had FC Aalsmeer diverse
kansen om de winst in Aalsmeer te
houden, maar het bleef 1-1. Komende
zondag 1 maart speelt FC Aalsmeer
uit tegen Spaarnwoude.
Theo Nagtegaal

Speelavond
bij IJsclub Oost
Aalsmeer - Het bestuur van de IJsclub Aalsmeer-Oost nodigt hiermede alle leden uit tot het bijwonen van de jaarlijkse speelavond op
vrijdag 6 maart vanaf 20.00 uur in
The Beach aan de Oosteinderweg
247a. Hartenjagen, klaverjassen en
sjoelen staan op het programma.
Ook vindt de gebruikelijke verloting
plaats. Het bestuur hoopt op een
gezellige en goed bezochte avond.
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Wedstrijden Veldvoetbal

VZOD verlengt contracten met
hoofdtrainers korfbalvereniging
Kudelstaart - Nog meer heugelijk
nieuws bij VZOD/FIQAS. Nadat vorige week het kampioenschap in de
derde klasse werd behaald, is met
hoofdtrainer Frits Visser overeenstemming bereikt over verlenging
van zijn contract. Volgend seizoen
zal hij de selectie ook in de tweede
klasse trainen en coachen. Niet alleen Visser, maar ook trainer/coach
van het tweede selectieteam, Attie van Kooij heeft te kennen gegeven nog een jaar te zullen blijven.
Dit duo is ervan overtuigd dat VZOD
goed kan presteren in de tweede
klasse en dat dit niet eindpunt zal
zijn. “Een vijfde jaar brengt nog veel
uitdaging wat spel betreft en als de
selectie daar ook zo over denkt, zit
het goed” aldus Frits Visser. “De
drive en motivatie om zich hier te
laten gelden is aanwezig, niet alleen bij spelers, maar binnen de hele vereniging.” Op 28 maart begint

• Nieuwe Meerbode

Zaterdag 28 februari:
F.C. Aalsmeer
Woudenberg 1 - F.C.Aalsmeer 1
AJAX 3 - F.C.Aalsmeer 2
F.C.Aalsmeer 3 - HBC 3
F.C.Aalsmeer 4 – Pancratius 2
F.C.Aalsmeer 5 – Buitenveldert 5
F.C.Aalsmeer.Vet.1 – RKAVIC Vet.1

14.30 u
14.30 u
14.30 u
14.30 u
14.30 u
14.30 u

14.30 u

Junioren
Buiksloot A1 - F.C.Aalsmeer A1
V.V.IJ. C1 - F.C.Aalsmeer C1

14.30 u
14.00 u

Pupillen
F.C.Aalsmeer F6G – CSW F6
F.C.Aalsmeer F8 – RKAVIC F5

Thamen zoekt softbalsters
Streek - De honkbal en softbalvereniging Thamen zoekt voor diverse
softbal teams binnen haar vereniging nog enthousiaste (jonge)dames. Softbal, is net als honkbal, een
ontzettend leuke teamsport, waarbij
de teamspirit bovenaan staat. Het is
een sport waarbij ontzettend veel
plezier wordt gemaakt. Waarbij respect voor elkaar, of dit nu het eigen
team of de tegenstander is, een belangrijk onderdeel vormt. De sport
is een mix van veel techniek, tactiek en motivatie. Het gooien, vangen en slaan staat natuurlijk bovenaan het trainingsprogramma. Ben
jij tussen de 11 en 21 jaar en heb
je enig balgevoel en lijkt het je leuk

om dit eens een drietal keer vrijblijvend te proberen? Dan is Thamen
op zoek naar jou voor één van de
jeugdteams. Ben je iets ouder dan
21 jaar en wil je deze leuke teamsport ook proberen? Welkom bij Dames 3. Op dit moment trainen alle
teams nog in diverse gymzalen in
Uithoorn. Echter vanaf half maart
gaan het buitenseizoen weer van
start en gaan de teams weer trainen
en spelen op het complex aan de
Vuurlijn 24. Heb je interesse of wil
je meer informatie? Stuur dan een
e-mail naar: info@thamen.info met
daarin je leeftijd en je telefoonnummer en er wordt snel contact opgenomen.

Koppelkaarten
BV Hornmeer

een kaartpartner gezocht. Om 20.00
uur worden de kaarten verdeeld in
het buurthuis aan de Roerdomplaan
3. De zaal is open vanaf 19.30 uur
voor inschrijving, koffie en thee. Het
kaarten op vrijdag 20 februari is gewonnen door Plony de Langen met
5269 punten, op twee Paul van Aalst
met 5159 punten en op drie is Theo
Nagtegaal geëindigd met 5001 punten. De poedelprijs was voor Joop
Biesheuvel met 3633 punten. Bij
het jokeren behaalde Frida met 220
punten de hoogste eer. De poedelprijs was voor Gon met 812 punten.

Aalsmeer - Komende vrijdag 27 februari is er weer koppelkaarten bij
buurtvereniging Hornmeer. Iedereen is van harte welkom en voor
wie geen maat meeneemt, wordt

Sebastian wint
dartcompetitie
Aalsmeer - Dat darten niet zomaar
een paar pijltjes gooien is weten de
meeste dart liefhebbers wel. De competitie, die gespeeld wordt in het
Middelpunt, begint meestal met een
team van drie personen. Er wordt begonnen met een spel, wat begint vanaf 501. Daarna ga je proberen om via
trippel, en het belangrijkste de dubbels, uit te gooien naar nul. Dit doe
je tegen elke medespeler uit je team
en daarna tegen leden van de andere teams. Het kan voorkomen dat je
tegenstander al op een dubbel van
twee staat en jij nog op twintig en dat
je dan toch nog wint. Dit overkwam
Sebastiaan Dolk. Hij werd afgelopen
dinsdag uiteindelijk eerste. De tweede plaats was voor Daniël Stokkel, die
voor het eerst kwam maar het darten al behoorlijk onder de knie heeft.
Op drie is Ted van Galen geëindigd.
Door gelijk spel had de dartclub deze keer een verliezersronde met vier
spelers. Hier wist Kees de Lange eerste te worden, tweede Peter Bakker,
derde Sander ter Schure en op vier
Ben van Dam. Iedere dinsdagavond
staat darten op het programma in ’t
Middelpunt in de Wilhelminastrat 55.
De competitie begint om 20.00 uur, de
zaal is vanaf 19.30 uur open. Dartliefhebbers zijn welkom.

Klaverjassen bij
De Geluksvogels
Kudelstaart – Zin in een gezellige avond klaverjassen? Iedereen is
van harte welkom bij klaverjasclub
De Geluksvogels. Het hele jaar wordt
er op de woensdagavond gekaart in
het Dorpshuis vanaf 20.00 uur. Het
klaverjassen op 18 februari is gewonnen door Ria van der Laan met
5540 punten, Floor van Engelen werd
tweede met 5149 punten en Ineke
Woerden derde met 5148 punten. De
poedelprijs was deze week voor Ria
van ’t Schip met 3659 punten.

11.30 u
11.30 u

RKDES

Vrouwen
RKDES VR.1 – Rijnvogels VR.2

13.00 u

S.C.W.
SCW 1 – TABA 1
SCW 2 – Haarl.kennemerland 3
SCW 4 – Devo’58 4

15.00 u
11.30 u
14.00 u
14.30 u

Vrouwen
’s Graveland VR.1 - SCW VR.1

14.30 u

Zondag 1 maart:

Vrouwen
ZOB VR.1 - F.C.Aalsmeer VR.1

Hertha 2 - SCW 5
SCW 6 – Hillegom 6
Buitenveldert Vet.1 - SCW Vet.1
SCW Vet.2 – Buiksloot Vet.2

14.30 u
12.00 u
11.30 u

F.C. Aalsmeer
Spaarnwoude 1 - F.C.Aalsmeer 1
F.C.Aalsmeer 2 – Velsen 3
F.C.Aalsmeer 6 – Nautilus 5

14.00 u
11.00 u
11.30 u

RKDES
RKDES 1 – Bl.Wit A’dam 1
RKDES 2 – Wasmeer 2
EDO 2 - RKDES 3
RKDES 4 – Swift 4
RKDES 5 – DIOS 2
UNO 5 - RKDES 6

14.00 u
11.00 u
11.00 u
12.00 u
12.00 u
14.30 u

Junioren
RKDES A1 – AFC A2
RKDES B1 – Kon.HFC B2

12.00 u
10.00 u

Foto: www.kicksfotos.nl

PvdA fietstour door Aalsmeer
Aalsmeer - 24: Aalsmeer - Vier dagen fietst Marieke van Duijn uit Kudelstaart, de nummer 2 op de lijst
voor de Provinciale Staten van de
PvdA, voor een duurzamer en gezonder Noord-Holland. Belangstellenden zijn welkom om mee te fietsen op zaterdag 28 februari tussen
13.15 en 13.30 uur vanaf de Watertoren.
Op 25 februari is voor deze zogenaamde ‘Frisse Windtour’ het startsein gegeven in Hilversum door Minister Plasterk. Aalsmeer is zaterdag
28 februari aan de beurt. Om 12.15
uur komt de ‘fietscaravan’ binnen
via Rijsenhout en Aalsmeerderbrug.
Entree van Aalsmeer is het vervallen
kassengebied langs de N196. Daarna gaat het verder door de Dorpsstraat naar het Raadhuisplein. Er

wordt informatie gegeven over de
Historische Tuin en de Bovenlanden.
In verband met de Waterschaps Verkiezingen wordt er gewezen op de
Watertoren gebouwd in1925, als
symbool voor het inzicht dat water
de drager kan zijn van allerlei ziektes. In de Watertoren wordt door
de PvdA Aalsmeer een broodmaaltijd aangeboden. Joop Kok informeert de mensen over de Westeinderplassen, bekend als tuinbouwgebied voor seringen maar ook bekend voor het toerisme. Om 13.30
uur gaat de tour verder naar het
Amstelplein in Uithoorn. Om 16.00
uur vindt er een ontvangst plaats in
Het Stadshart van Amstelveen dat
tevens de afsluiting is van de fietstocht.
Contactadres joopkok@planet.nl.

Elke dag het laatste
regionale nieuws!

zie onze site:
meerbode.nl
facebook.com/

Bewegen is leuk en goed,
ook als je ouder bent!

Zaalhockeycompetitie Qui Vive

Meiden MC5 kampioen!
De Kwakel - Op zaterdag 14 februari wist Qui Vive MC5 in Ouderkerk aan de Amstel het zaalhockeykampioenschap te behalen
in de derde klasse poule H. Doordat troonpretendent Pinoke MC5
hun eerste wedstrijd verloor, werd
snel duidelijk dat de twee te spelen
wedstrijden een formaliteit waren.
Dit weerhield de meiden er niet
van om er mooie wedstrijden van
te maken, die beide zijn gewonnen,

tegen Amsterdam met 2-1, en tegen Abcoude met 7-1. Met 30 punten uit 12 wedstrijden een mooi resultaat en een geweldige afsluiter van het zaalhockey seizoen.
De kampioenen van MC5 : Nina,
Marlou, Lynn, Lisa K, Lisa H, Karlijn, Feline, Fay, Daphne en Caitlynn. Zonder de bezielende leiding
van Coach Bert Jonker en het organisatorische talent van Jeanette
Keus was dit allemaal niet mogelijk geweest.

Aalsmeer - Heliomare Aalsmeer en
fysiopraktijk Marcella de Groot geven aan de Zwarteweg in het pand
van Heliomare de 55+ gym. Het lichaam verandert naarmate men ouder wordt. Het lichaam wordt trager en strammer. Door lichamelijk
actief te blijven, kunnen reflexen,
spierkracht en coördinatie onderhouden worden. Stilzitten of inactiviteit vergroten het risico op vallen.
Dan kan zelfs een kleine misstap,
bijvoorbeeld wanneer u wegglijdt
op een gladde of een oneffen vloer,
tot een val leiden. Lichaamsbeweging helpt niet alleen om het risico
op vallen te verminderen, maar ook
de algehele gezondheid. Hoe fitter,
hoe meer plezier van het leven. Door
fit te blijven verkleint u ook het risico op vallen. Naast de algemene fitness wordt er ook valpreventie gegeven. Vallen bij oudere mensen is
een ernstig en veelvoorkomend probleem. Ongeveer één op de drie nog

thuiswonende ouderen valt minstens één maal per jaar. Dit kan nare gevolgen hebben. Een extra reden dus om te gaan bewegen! En
nog een paar: Bewegen verbetert de
bloeddruk en de werking van cognitieve vermogens. Bewegen vermindert de kans op aandoeningen als
hoog cholesterol, diabetes II, darmkanker, overgewicht, botontkalking.
Bewegen vermindert de kans op dementie. Bewegen geeft een positief
gevoel en verkleint de kans op een
depressie. Bewegen verhoogt de
mobiliteit. Door te bewegen kun je
contacten opdoen en onderhouden,
waardoor eenzaamheid wordt tegengegaan. Inactiviteit veroorzaakt
juist eenzaamheid. Bent u geïnteresseerd in algemene fitness , valpreventie of in de andere mogelijkheden die 55+ gym u biedt? Kom
dan langs voor een gratis proefles
op maandag- of vrijdagmiddag van
15.30 tot 16.30 uur.

