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Meubelstoffeerderij
Autobeklederij

van uw favoriete bank
Uw stoffeerder haalt het mooiste naar boven uit 
meubelen en bekleding. Kies voor het vakmanschap, 
de creativiteit en mooie materialen. Stofferen is nieuw
met behoud  van alles wat zo vertrouwd is!

Aalsmeerderweg 285 F
1432 CN  Aalsmeer
Tel./Fax: 0297 - 34 29 63

Verleng het plezier

SERVICELIJN
GEMEENTE
AALSMEER:

0297-387575

Schinkeldijkje 10 • Loods 11
Aalsmeer

Tel. 020-3375489
WWW.DEBOSCOOTERS.NL

scooters

 
 

Woensdag 30 december 

Laatste werkdag 
MET  DJ 

Dennis Maarssen 
in het Grand Café  van Centennial 

Aanvang  14.00 uur    Toegang  is gratis 
 

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

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

Ook voor al uw 
feesten en partijen!

Keuken geopend tot 23.00 uur.

Oosteinderweg 243 Aalsmeer
Tel. 0297-388144

www.centennial.nu

Uw Bovag-garage in:
KUDELSTAART

Autobedrijf P. du Pau

Sinds 
1928!!

www.pietdupau.nl

VerkooP alle merken
nieuw en gebruikt

Airco-serVice
GoedkooP onderhoud, 

reparatie en APK
HoofdweG 176 
tel. 0297-325200 

Onze OccAsiOns OP:

Miele specialist
Eigen technische dienst

HARTELUST B.V.
Oosteinderweg 279, Aalsmeer

Tel. 0297-326454
Fax. 0297-345099
www.hartelust.nl

Geen krant 
OntVanGen?

Bel vrijdag vóór 
14.00 uur naar 

0251-674433
en deze wordt 

dan nabezorgd.

www.d66aalsmeer.nl
 D66

 Kiezers bedankt!
Aalsmeer

www.d66aalsmeer.nl
 D66

 Kiezers bedankt!
Aalsmeer

www.d66aalsmeer.nl
 D66

 Kiezers bedankt!
Aalsmeer

Annemieke’s
Kramerie

Machineweg 3 Aalsmeer 0297-385281
Gratis parkeergelegenheid rondom

anti-aanbak
crêpe/pannenkoekenpan
incl.houten 
spatel

50%

1911 - 2011
100-jarig bestaan

van e 40,- nu voor 

e 20,-

www.bosse-elektro.nl

- elektrotechniek
- verlichting
- inbraakbeveiliging
- data netwerken
- domotica

Raad en Beraad vanavond in gemeentehuis

Uitbreiding Mikado met vier 
lokalen in fietsenstalling
Aalsmeer - Vanavond, donderdag 
10 maart, komen burgemeester, 
wethouders en fracties bijeen voor 
de tweewekelijkse bijeenkomst van 
het Beraad en de Raad in het ge-
meentehuis. 

De vergaderingen zijn openbaar, 
beginnen om 20.00 uur en vinden 
plaats in de raadzaal. Gestart wordt 
met de benoeming en beëdiging 
van een nieuw raadslid. Jelle Buis-
ma neemt zitting in de gemeen-
teraad voor de fractie PACT. Daar-
na wordt aangevangen met het Be-
raad, ditmaal onder voorzitterschap 
van Joop van Dam. 
Onder andere staat de uitbreiding 
van brede school De Mikado op de 
agenda. In de fietsenstalling gaan 
vier lokalen voor het basisonderwijs 
en een ruimte voor groepen buiten-
schoolse opvang gerealiseerd wor-
den. Het basisonderwijs in De Mi-
kado heeft voor het volgend school-
jaar drie extra lokalen nodig en in 
de daaropvolgende jaren zijn nog 
eens drie lokalen uitbreiding nodig. 
In totaal zijn dus zes lokalen nodig 
voor een periode van zeven jaar. In 
de fietsenstalling gaan vier loka-
len voor het basisonderwijs en een 
ruimte voor twee groepen buiten-
schoolse opvang gerealiseerd wor-
den. Door de mediatheek te ver-

plaatsen naar deze uitbreiding, is 
het mogelijk de twee resterende 
lokalen te realiseren. De huidige 
ruimte van de bibliotheek kan zo in-
gedeeld worden dat er twee lokalen 
en een ruimte voor de bieb beschik-
baar blijft. 
De bibliotheek kan gesitueerd wor-
den aan de zijde van de foyer en is 
vanuit de Catharina-Amalialaan be-
reikbaar ten behoeve van de wijk-
functie. Met de uitbreiding en aan-
passingen is een bedrag gemoeid 
van 906.189 euro. Burgemeester en 
wethouders vragen de fracties dit 
krediet beschikbaar te stellen, zo-
dat tot daden overgegaan kan wor-
den. In de laatste week van de zo-
mervakantie is de oplevering ge-
pland. Door de uitbreiding in de 
fietsenstalling te realiseren, worden 
de speel- en parkeermogelijkheden 
rond de brede school niet verkleind 
en wordt de overlast door jongeren 
in de fietsenstalling opgeheven. Al-
ternatief is zes tijdelijke lokalen aan 
de zijde van obs De Zuidooster neer 
laten zetten, maar dit levert volgens 
de bestuurders meer nadelen dan 
voordelen op. Tijdelijke lokalen zijn 
weliswaar snel te realiseren en is 
goedkoper (624.293 euro), maar de 
permanente uitbreiding geeft onder 
meer de mogelijkheid om de kleu-
tergroep van de Oosteinderschool 

Zonnige onthulling C.J. Braber 
Pad door 101-jarige echtgenote
Aalsmeer - Onder grote belang-
stelling is afgelopen dinsdag 8 
maart het C.J. Braber Pad tussen 
het Oude Raadhuis en hotel ‘t Wa-
pen van Aalsmeer onthuld. Van cul-
tuurhistorische waarde, noemde 
wethouder Gertjan van der Hoeven 
het nieuwe straatnaambord. 
Het pad bevindt zich tussen het 
voormalige, monumentale gemeen-
tehuis, het nieuwe hotel met terug-
gebracht het monumentale nisje, is 
nabij de dorpspomp, ligt tegenover 
de prachtig gerestaureerde panden 
naast het even mooie huis met win-
kel van Broeckmans en leidt naar 
rijksmonument Dorpskerk. En de 
heer Cees Braber was een bijzon-
dere inwoner. Hij was ambtenaar 
burgerlijke stand bij de gemeen-
te en in de oorlog heeft hij veel 
Aalsmeerders, met name mannen, 
behoed van uitzending naar Duits-
land door samen met dochter Annie 
valse identiteitspapieren voor hen te 
maken. De verzetsman heeft in oor-
logstijd ook onderduikers in zijn wo-
ning verborgen gehouden. Voor zijn 
ondergrondse activiteiten is hij ge-
decoreerd door het Koninklijk huis 
en door de gemeente, zijn werk-
gever. Tot 1960 heeft hij heel veel 
Aalsmeerse stelletjes in het echt 
verbonden. Bijzonder was de ont-
hulling, omdat deze verricht werd 
door zijn echtgenote, mevrouw Bra-

ber-Maarse, inmiddels 101 jaar. 
De heer Braber is in 1985 op 90-ja-
rige leeftijd overleden. Eind vo-
rig jaar deed de gemeente een op-
roep om een naam te verzinnen voor 
het inmiddels ook opnieuw bestra-
te paadje in het centrum. Maar liefst 
284 suggesties werden ingediend. 
De straatnamencommissie is zich 
vervolgens over alle inzendingen 
gaan buigen en koos uiteindelijk 
voor het C.J. Braber Pad. Tot slot een 
Aalsmeerder die respect en herin-
nering verdient. Mevrouw Braber-
Maarse werd tot winnaar uitgeroe-
pen en is twee weken geleden be-
loond voor haar idee met vier waar-
debonnen van 25 euro. 
Na de onthulling kreeg zij van wet-
houder Van der Hoeven nog een ca-
deau, een fles van haar lievelings-
drank. Overigens was mevrouw Bra-
ber niet de enige, die voorstelde te 
kiezen voor het C.J. Braber Pad. Ook 
Martien Maarse, John van de Polder 
en Henk Jan de Winter deden de-
ze suggestie. Zij hebben een troost-
prijs gekregen en natuurlijk ook een 
uitnodiging om bij de onthulling 
aanwezig te zijn. 
De plechtigheid vond  plaats onder 
zonnige omstandigheden en dit gaf 
mevrouw Braber de kans om nog 
even langer en met trots het bord 
met de naam van haar overleden 
echtgenoot te bekijken!

Ballen gooien en botsen op 
de kermis tot en met zondag
Aalsmeer - Afgelopen dinsdag 8 
maart is op het parkeerterrein aan 
de Dreef in de Hornmeer de jaar-
lijkse kermis weer van start gegaan. 
Het was een prachtige, zonnige dag 
en dit leverde gelijk veel bezoekers 
op. Voor jong en oud biedt de kermis 
tal van attracties. Voor de kleintjes 
onder andere de draaimolen, mini-
cars, touwtje trekken, ballen gooien 
en zij kunnen hun krachten meten 
bij de kinder kop-van-jut. De waag-
halzen kunnen zich vermaken in de 
crazy wip, de booster en de polyp. 
Natuurlijk zijn er ook botsautootjes, 
grijpkraantjes, een schiettent, een 
glazen doolhof en een loopspook-
huis. En wie zin heeft in iets lekkers: 
De oliebollentent, de snoepkraam 

en de snackkar zijn present, even-
als natuurlijk genoten kan worden 
van overheerlijke suikerspinnen. De 
kermis duurt nog tot en met zondag 
13 maart. Dan is het trouwens euro-
dag en kan een groot aantal attrac-
ties tegen een lagere prijs bezocht 
worden. Vrijdagavond 11 maart om 
19.00 uur brengt Dora uit Nickelo-
deon om 19.00 uur een bezoek aan 
de kermis in Aalsmeer. In diverse 
winkels liggen overigens boekjes 
met kortingsbonnen. Kortingsbon-
nen kunnen ook uitgeprint worden 
via www.kermiskorting.nl.

Doorstroming 
sloot Uiterweg
Aalsmeer - Burgemeester en wet-
houders gaan bij de lentenota aan 
de raad voorstellen om de investe-
ring ‘Vigerende leggermaat Uiter-
wegsloot herstellen’ uit het inves-
teringsplan 2010 voor een deel van 
50.000 euro door te schuiven naar 
2011. Vooruitlopend op een raads-
besluit wordt de raad gevraagd in te 
stemmen met het verwijderen van 
obstakels, die een knelpunt vormen 
in de Uiterwegsloot. Dit ter verbete-
ring van de wegsloot langs de Uiter-
weg. In overleg met de wijkraad van 
de Uiterweg en de afdeling commu-
nicatie van de gemeente Aalsmeer 
en van Rijnland zal worden gekeken 
hoe de plannen uit te voeren en hoe 
de communicatie vorm te geven.

Toch speelplek 
in het Dorp
Aalsmeer - Burgemeester en 
wethouders hebben een be-
sluit genomen wat betreft het 
voorstel om een nieuwe speel-
plek in het Dorp te realiseren. 
Het voorstel is ingediend naar 
aanleiding van een burgerini-
tiatief. Aan de raad wordt ge-
vraagd hier groen licht voor te 
geven en opdracht te geven tot 
aanleg. De kosten worden ge-
dekt door het vastgestelde on-
derhoudsniveau in 2011 inci-
denteel te verlagen van 65 naar 
55 procent.

naar de begane grond te verhuizen 
en de verborgen gebreken aan het 
gebouw kunnen in het werk mee-
genomen worden, hetgeen een fi-
nancieel voordeel oplevert. Het 
tweede behandelstuk in het Beraad 
is de financiering van Green Park 
Aalsmeer. 

Spoorlaan en sloopzone
Na een korte onderbreking wordt 
aangevangen met de Raad onder 
voorzitterschap van burgemeester 
Pieter Litjens. Eerste onderwerp is 
het voorontwerp Spoorlaan. 
De raad wordt gevraagd in te stem-
men met een tweetal afwijkende 
uitgangspunten ten behoeve van 
flexibiliteit in de uitwerking van het 
bestemmingsplan van dit nieuwe 
woongebied langs en op de oude 
N201. Gevraagd wordt groen licht 
te geven voor de bouw van maxi-
maal twaalf extra woningen in het 
totale plangebied en de bouwhoog-
tes van een deel van de grondge-
bonden woningen aan te passen tot 
een goot- en nokhoogte van maxi-
maal 7 respectievelijk 12 meter. De 
planning van de uitwerking van het 
deelgebied Spoorlaan heeft overi-
gens aanzienlijke vertraging opge-
lopen. Burgemeester en wethou-
ders willen het verdere planproces 
zo efficiënt mogelijk laten verlopen. 
Niet instemmen met genoemde af-
wijkingen en vasthouden aan de in 
het realisatiedocument vastgestelde 
voorwaarden betekent dat de finan-
ciële uitvoerbaarheid nader onder-
zocht en onderbouwd dient te wor-
den. De Raad wordt besloten met 
het voorstel om een groenzone te 
ontwikkelen in de omgeving van de 
sloopzone van Schiphol ter verbete-
ring van de kwaliteit van de leefom-
geving. Dit resulteert in een nieuwe 
invulling van de sloopkavels. Voor 
de ontwikkeling van een groenzone 
wordt een plan opgesteld waarbij 
cultuurhistorie, natuurontwikkeling 
en recreatie gecombineerd gaan 
worden. De gemeente krijgt in de-
ze een behoorlijke financiële bijdra-
ge van de stichting Leefomgeving 
Schiphol. De sluiting van de verga-
deravond is gepland om 23.00 uur.

Bouwvergunning 
77 woningen voor 
‘Proosdij’ rond
Kudelstaart - Burgemeester en 
wethouders hebben besloten bouw-
vergunning te verlenen ten behoeve 
van het bouwen van 77 woningen 
in Proosdij-Noord (zuidzijde). De 
huizen zijn gepland aan de Hoofd-
weg, tussen de Leeghwaterstraat 
en kwekerij Nooitgedacht. Daar-
toe was het noodzakelijk om hoge-
re grenswaarden vast te stellen voor 
49 huizen en vrijstelling te verlenen 
van het bestemmingsplan voor 77 
woningen met toepassing van arti-
kel 19, lid 2 WRO. 
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EDITIE 1: 
AAlsmEEr, 
AAlsmEErDErbrug, 
KuDElsTAArT, rIjsEnhouT

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

Aanleveren van advertentie
aanlever@meerbode.nl

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

Advertentie-tarieven:
op aanvraag

Aanleveren van kopij
redactieaalsmeer@meerbode.nl

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

Druk:
Janssen/Pers Rotatiedruk

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

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

124e jaargang

oplAgE: 17.850

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

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

www.mEErboDE.nl

sinds 1888

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

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

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

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

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

sLAChTOFFERhuLp
NEDERLAND

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

kLAChTEN 
gELuIDshINDER 
sChIphOL

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

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

ALARMNuMMER 112
www.112.nl

bRANDwEER 
& pOLITIE

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

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

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

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

en poten. Hij heet Dinges en is 5 jaar oud.
- Oosteinderweg: Zwart poesje met wit vlekje op de borst en een 

rond kopje. Ze heet Zwartje en is 2 jaar oud.  Erg klein voor haar 
leeftijd. 

Gevonden:
- Julianalaan in Oost: Cypers grijs/witte gestreepte kater met pluim-

staart.
- Bloemenveiling, omgeving Hornweg/Zwarteweg: Zwart-wit onge-

castreerde kater van ongeveer een jaar. Heeft bij neus een zwart 
vlekje.

- Kudelstaartseweg, ter hoogte van nummer 175: Zwart-witte poes. 
Zwart-witte bef, zwart vlekje onder de bek, witte teentjes voor en 
witte sokjes achter.

Goed tehuis gezocht:
- Voor lieve Noorse Boskat, donkere bovenvacht met lichte onder-

vacht, zonder andere huisdieren.

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

Zorgzaam Rijsenhout informeert
Rijsenhout - Woensdag 2 maart 
was er in de Ontmoetingskerk een 
bijeenkomst voor alle inwoners van 
Rijsenhout. 
Tijdens deze druk bezochte mid-
dag kwamen twee thema’s aan de 
orde. Het eerste thema betrof erf-
recht. Notaris Van Gaalen van Bos-
wijk en Van Gaalen in Aalsmeer gaf 
op begrijpelijke wijze uitleg over dit 
ingewikkelde onderwerp. Op de ve-
le vragen is concreet antwoord ge-
geven en nuttige adviezen verstrekt. 
Het tweede thema betrof uitvaart 
aspecten. Dit onderwerp werd be-
licht door de heer Van der Pijl, di-
recteur van Dunweg Uitvaartzorg. 
Een toelichting werd gegeven over 

de diverse mogelijkheden van ver-
zorging van een uitvaart zowel bij 
begraven als crematie. Hierbij werd 
duidelijk dat in geval van overlij-
den nabestaanden geconfronteerd 
kunnen worden met aanzienlijke fi-
nanciële consequenties. Beide des-
kundigen benadrukten het nut van 
vroegtijdig onderkennen dat het le-
ven eindig is.
 Vroegtijdig een bezoek brengen 
aan de notaris en uitvaartadviseur 
werd aanbevolen. In privacy sfeer 
kunnen de diverse mogelijkheden 
en hier aan verbonden kosten ge-
detailleerd worden besproken en zo 
gewenst juridisch formeel vastge-
legd worden.

Inloop en lunch 
bij Oost-Inn
Aalsmeer - Op woensdag 16 maart 
is er van 9.30 tot 11.30 uur weer 
gelegenheid voor inloop en ont-
moeting bij Oost-Inn. Van 12.00 tot 
13.00 uur is het lunchtijd. ’s  Avonds 
wordt van 19.30 tot ongeveer 21.30 
uur een creatieve avond gehouden. 
De deelnemers gaan met ijzerdraad 
aan de slag. Voor alle activiteiten 
is iedereen van harte welkom. De  
Oost-Inn is gehuisvest in De Mika-
do aan de Catharina Amalialaan 66. 
Inlichtingen via  0297-345413 of kijk 
op www.oosterkerk.info.

Passieronde langs kerken!
Aalsmeer - De Raad van Ker-
ken Aalsmeer organiseert in de tijd 
voor Pasen, de zgn. Veertigdagen-
tijd die op Aswoensdag is begon-
nen. Voor het zesde jaar wordt we-
kelijks een passieronde gehouden 
langs Aalsmeerse en Kudelstaart-
se kerken voor een meditatief mo-
ment van stilte en inkeer. De Veer-
tigdagentijd wordt ook wel Vasten-
tijd genoemd. Een tijd van bezinning 
en meditatie. Al vrij vroeg in de ge-
schiedenis van de kerk was er spra-
ke van een Veertigdagentijd. Veer-
tig is een symbolisch bijbels getal. 
De tocht van het volk Israël door de 
woestijn op weg naar het beloofde 
land duurde veertig jaar. De voor-
bereidingstijd van Jezus op zijn roe-
ping duurde veertig dagen. Veertig 
dagen in de woestijn, een tijd van 
beproeving en onderzoek voor hij 
actief werd in woord en daad. Veer-
tig dagen of jaren in de woestijn 
werden zo een symbolisch beeld van 
de tocht van de mens door de woes-
tijn van het leven. Zo biedt de tradi-
tie een veelheid aan aanknopings-

punten om te bezinnen ter voorbe-
reiding op Pasen. De Aalsmeerse en 
Kudelstaartse kerken gaan ook dit 
jaar gezamenlijk op pad naar Pasen. 
Een gezamenlijke pelgrimstijd op 
weg naar Pasen. De komende we-
ken, op de woensdagavond van 
19.15 tot 19.45 uur, is iedereen van 
harte welkom in één van de ker-
ken. Elke deelnemende kerk geeft 
op eigen wijze  inhoud aan het half 
uur van samenkomst. Het startsein 
is reeds op Aswoensdag in de Kar-
melkerk gegeven. De ‘haltes’ van 
de Passieronde: Op 16 maart in de 
Doopsgezinde kerk in de Zijdstraat, 
op 23 maart in de Oud-katholie-
ke kerk aan de Oosteinderweg 394 
(onder auspiciën van De Protestant-
se Gemeente Aalsmeer, Open Hof 
Kerk), op 30 maart in De Spil bij de 
SOW-gemeente Kudelstaart, op 6 
april in R.K. Kerk Sint Jan Geboorte 
aan de Kudelstaartseweg en op 13 
april in De Lijnbaankerk aan de Lijn-
baan. Voor inlichtingen kan gebeld 
worden naar de heer W. van Leeu-
wen, tel. 344969.

Muzikale reis 
door de bijbel
Aalsmeer - Aanstaande zondag 
13 maart neemt de Oosterkerkband 
bezoekers graag mee op een mu-
zikale reis door de bijbel. Muzikaal 
gaat de OK-band van Genesis tot 
Openbaring. Passend bij een aantal 
bijbelstukken, die worden voorge-
lezen, zijn de nummers uitgezocht. 
Soms luisterliedjes, maar vaak ook 
meezingnummers in verschillende 
genres. Iedereen is welkom om te 
komen luisteren en mee te zingen, 
want dit is natuurlijk nog leuker. 
De muzikale reis begint om 17.00 
uur en is in de Oosterkerk aan de 
Oosteinderweg 269.

Deze lieve Noorse boskat op bij-
gaande foto zoekt een nieuwe baas, 
die geen andere huisdieren heeft. 
Het dier heeft een donkere boven-
vacht en een lichte ondervacht. 

Wie interesse heeft, kan contact op-
nemen met de Dierenbescherming 
Aalsmeer e.o. via 0297-343618.

Noorse boskat 
zoekt baas

KERKDIENSTEN
Mmv Filippijns koor. Om 14.30u. in 
Karmelkerk Poolse dienst. Christoff. 

R.K. vieringen Rijsenhout
Ontmoetingskerk, Werf
Zaterdag geen viering.

Oud Katholieke Kerk
Oosteinderweg 394.
Geen viering.

Protestantse gem. Rijsenhout
Ontmoetingskerk Rijsenhout. 
Om 10u. ds. F. Praamsma. Biduur 
voor gewas en arbeid. 

Samen Op Weg Kudelstaart
De Spil, Spilstraat, Kudelstaart.
Om 10u. ds R. Poesiat. 1e lijdens-
zondag. 

St. Jan Geboorte Kudelstaart 
RK kerk, Kudelstaartseweg
Om 10.30u. dienst woordcomm. vie-
ring met A. Blonk. Mmv kinderkoor 
Kudelkwetters. 

Begra Bijbelstudie
Heliomare, Zwarteweg 98.
Bijbelstudie maandag 14 maart om 
20u. met drs. Steve van Deventer. 
 
Radio-uitzendingen
De kerken en gemeenten verzor-
gen voor Radio Aalsmeer weke-
lijks uitzendingen. Zondag 10-11u. 
en dinsdag 18-21u. Kabel 99.0 en 
ether 105.9. 

Zondag 13 maart
Aalsmeerse CAMA Gemeente
Wellantcollege, Thijsselaan 18. 
Om 10u. spreker Erik Bakker. 
Crèche, peuterdienst en Metamor-
fose. 

Alphakerk Amstelland.
Dorpshuis Kudelstaart. 
Om 10u. met Sven Leeuwenstein. 
Speciale dienst voor kinderen. 

Christelijke Geref. Kerk
Lijnbaan. Om 10u. ds. A.G. van der 
Heijden. Om 16.30u. ds P.J. den Her-
tog, gezamenl. dienst met NGK in 
Lijnbaankerk. Ook kinderdienst.  

Doopsgezinde Gemeente 
Zijdstraat 55. Om 10u. ds. Liesbet 
Geijlvoet, begin veertigdagentijd. 
Extra collecte: jubileum ADS.  

Evangelisatie Kring Aalsmeer
Doopsgezinde Kerk, Zijdstraat. 
Om 19u. br. A.B. Stier, Harmelen. 
Bijbelstudie: dinsd. 15/3 in Seringen-
horst, Parklaan, Aalsmeer om 20u.

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

Protestantse Gem. Aalsmeer
Aula Wellant College Linnaeusln. 2.
Dienst om 10u. ds. T.H.P. Prins. Bid-
dag voor gewas en arbeid.

Hervormde Gemeente Aalsmeer
Dorp: Dorpskerk, Kanaalstraat.
Om 10u. ds. E.J. Westerman, 
Aalsmeer. Organist: W. Spaarga-
ren. 18.30u. ds. E.J. Westerman, 
Aalsmeer. 10R-dienst met band. 
Oost: Oosteinderweg. Om 10u. ds J. 
de Vreugd, Amersfoort. 

Herv. wijkgemeente Eben Haëzer 
Amstelveen
Diensten in de Pauluskerk, van 
Borsselenweg 116.
Om 10u. ds. A. van Vuuren. H.A. 
18.30u. ds. F. van Roest, Noordwijk.  

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

Ned. Geref. Kerk Lichtbaken.
Aalsmeerderweg 751 te Rijsenhout. 
Om 10u. ds. K. Muller. 16.30u. ds. P. 
den Hertog, Zaandam. Gez. dienst 
in CGK.

RK Karmelparochie
Stommeerweg. Vrijdag 10u. in Zorg-
centrum Aelsm. woordcomm, vie-
ring met A. Blonk. Zat. 17u. in Kloos-
terhof woordcomm. viering met M. 
van Zoelen. Zond. 10.30u. in Kar-
melkerk dienst olv parochianen. 

Jubileumviering carnaval in 
St. Jan kerk groot succes!
Kudelstaart - Zaterdagavond 5 
maart vond in de St. Jan kerk te 
Kudelstaart een uniek gebeuren 
plaats. Vanwege het 44-jarig jubi-
leum van de Carnavalsvereniging 
de Pretpeurders heeft de DOP-
groep in samenwerking met Jonge-
renkoor Fiore een carnavalsviering 
in de kerk georganiseerd. De kerk 
was goedgevuld met kerkgangers 
toen de leden van de carnavalsver-
eniging de kerk in kwamen met de 
prins voorop. De Carnavalvierders 
zaten op de eerste paar banken in 
de kerk en hadden er duidelijk veel 
zin in. Bij het vlotte openingslied: 
Muziek is leven, kon men al niet stil 
zitten en deinde de gehele groep 
mee in de maat. In de liturgie waren 
tussen de gebeden, diverse stuk-
jes over carnaval van Toon Hermans 
verweven, zodat het een gezelli-
ge, sfeervolle viering werd. Het jon-
gerenkoor zong bijzonder veel lie-
deren, die ook vaak meegezongen 
werden door de kerkgangers en de 
leden van de carnavalsvereniging. 
Na de ‘preek’, die op rijm gezet was, 

volgde een luid applaus. Na de ze-
genbede kreeg Prins Kees den Eer-
ste het woord. Hij was blij met zo’n 
succesvolle start van het carna-
val en heeft gelijk gebruik gemaakt 
van de situatie door Fleur, dirigente 
van Fiore, Mirjam, pianiste Anneke 
en Garry van de DOPgroep een on-
derscheiding gegeven. Dit natuur-
lijk met de gebruikelijke elf kussen, 
die ook luid meegeteld werden door 
de carnavalsvereniging. Een grapje 
van de prins, hij huldigde het zang-
koor door een soort confetti over de 
leden uit te gooien, wat veel hila-
riteit opleverde. En toen kwam het 
slotlied: Er is weer carnaval in Ku-
delstaart. De Prins en de Raad van 
Elf gingen voorop voor een polonai-
se door de kerk. Na twee rondjes 
polonaise was het tijd om naar het 
Dorpshuis te gaan om daar met ve-
len het Prinsenbal te vieren. 
De Carnavalsvereniging was overi-
gens bijzonder tevreden met de ge-
hele viering en gaat kijken met de 
DOP-groep of dit voor herhaling 
vatbaar is.

Vrijwilligers gezocht voor collecte
Simavi helpt moeders in 
ontwikkelingslanden
Aalsmeer - Van 14 tot en met 19 
maart houdt Simavi haar landelij-
ke collecte in honderden gemeen-
ten. Centraal in het werk van Sima-
vi staan moeders in de armste ge-
bieden van ontwikkelingslanden. Zij 
kunnen niet altijd veilig drinkwater 
geven aan hun kinderen, waardoor 
deze meer risico lopen op dodelij-
ke ziektes als cholera en tyfus. Om 
wel veilig drinkwater te halen, moe-
ten moeders vaak uren lopen. Meer 
dan zestienduizend betrokken vrij-
willigers gaan tijdens de collecte-
week zelf lopen met een collecte-
bus om deze moeders te helpen. Di-
recteur Rolien Sasse is erg onder de 
indruk van de inzet van de vrijwil-
ligers tijdens de collecte. “Dit jaar 
zijn er weer meer mensen die wil-
len meelopen en zo een bijdrage le-
veren aan het werk van Simavi voor 
moeders in Afrika en Azië. Zonder 
de steun van vrijwilligers zouden 
we deze moeders lang niet zo goed 
kunnen helpen. Basisbehoeften als 
veilig drinkwater en schone toiletten 
zijn voor de allerarmsten geen van-
zelfsprekendheid. Nog steeds ster-
ven dagelijks duizenden kinderen, 
omdat iets simpels als veilig drink-
water ontbreekt. We werken daar-

om altijd met de moeders samen, 
door bijvoorbeeld te zorgen dat er 
een waterpomp in het dorp komt. 
En we trainen moeders zodat ze in 
de toekomst zelf verantwoordelijk-
heid kunnen nemen voor het onder-
houd ervan.” Naast de collecte, or-
ganiseert Simavi de komende we-
ken nog andere activiteiten. Zo ver-
trok ambassadeur Antje Montei-
ro onlangs naar Kenia om daar het 
werk van Simavi te bezoeken en het 
belang van veilig drinkwater met ei-
gen ogen te zien. In maart zullen 
ruim achtduizend leerlingen mee-
doen aan de actie Wandelen voor 
Water, waarbij ze ook geld inzame-
len voor waterprojecten. De leerlin-
gen krijgen daarnaast ook les over 
het belang van water voor de ge-
zondheid van mensen en de rol van 
moeders hierbij. U kunt moeders in 
ontwikkelingslanden ook zelf hel-
pen door te geven aan de Simavi-
collectant of een financiële bijdrage 
over te maken op giro 300100 ten 
name van Simavi in Haarlem. Simavi 
zoekt overigens nog steeds collec-
tanten. Wie mee wil doen kan con-
tact opnemen met Ingrid Hafken-
scheid via 023-5318055 of ingrid.
hafkenscheid@simavi.nl.

Collecte van 
Jantje Beton 
Aalsmeer - Deze week collecteren 
meer dan 1000 jeugdclubs in Ne-
derland voor Jantje Beton. De helft 
van de opbrengst mogen de collec-
terende organisaties zelf houden 
voor buitenspeelprojecten. De an-
dere helft gaat naar landelijke pro-
jecten van Jantje Beton. Jantje Be-
ton zet zich in voor vrije, veilige en 
avontuurlijke speelruimte voor kin-
deren in hun eigen buurt. Direc-
teur Rob van Gaal: “Kinderen heb-
ben volop ruimte nodig om veilig en 
vrij te kunnen buitenspelen. Soms 
zijn er letterlijk meer vierkante me-
ters speelruimte nodig, op andere 
plekken moet de inrichting verbete-
ren of het besef bij buurtbewoners 
doordringen om kinderen de ruim-
te te geven. Het gaat dus om meer 
ruimte voor kinderen om te spe-
len, zowel in letterlijke als figuurlijke 
zin.” Informatie www.jantjebeton.nl.
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AGENDA
Muziek/Theater
Vrijdag 11 maart:
* Bach in Bacchus met diverse op-
tredens. Gerberastraat v/a 21u.
* Praamavond met dj Henk in café 
de Praam, Zijdstraat v/a 22u.
* Sinister Souls en Eye-D in N201, 
Zwarteweg. Open vanaf 22u.
Zaterdag 12 maart:
* Upload cinema ‘Spelen met tijd’ in 
Oude Veiling, Marktstraat v/a 21u.
* Preparty met dj Zwekko v/a 19u. 
en vanaf 23.30u. praamclassics met 
dj René Piet in de Praam, Zijdstraat.
Zondag 13 maart:
* Acoustic sunday met songwriters 
Paul WJ en Sunday Boulevar in Ou-
de Veiling, Marktstraat v/a 15.30u.
* Klassiek concert Amsterdam En-
semble in Oud Katholieke kerk, 
Oosteinderweg 394. Vanaf 15.30u.
* Salsa party in The Beach, Oostein-
derweg 247a van 19.30 tot 23.30u.
Woensdag 16 maart:
* Jamsezzion in Blitzz, Marktstraat 
met optreden band vanaf 21u.
Zaterdag 19 maart:
* Back in Time in The Beach, Oost-
einderweg 247a vanaf 21u.
* Buzz Brothers Band met zangeres 
Simone Roerade in Bacchus, Gerbe-
rastrat. Vanaf 21.30u.
* Band Gigs live in Oude Veiling, 
Marktstraat vanaf 22u.
19 en 20 maart:
* Jubileumconcerten popkoor Sono-
rity in Dorpshuis Kudelstaart. Zater-
dag om 20u. en zondag 14.30u.
Zondag 20 maart:
* Kleinkunst met Niels van Gulik, Li-
sa Kaaijk en Mattie Keessen in Ou-
de Veiling, Marktstraat v/a 15.30u.

Exposities
Zaterdag 12 maart
* Luchtoorlog en Verzetsmuseum 
Crash in fort Aalsmeer open 11-16u. 
Aalsmeerderdijk 460.
Tot en met 13 maart:
* Schilderijen van Wil Bouthoorn 
en Marijke Verschoor in Het Oude 
Raadhuis, Dorpsstraat. Open: don-
derdag tot en met zondag 14-17u. 
Vanaf 17 maart schilderijen en beel-
den van Mrtine Boer en Eja Siepman 
Tot en met 27 maart:
* Expositie met glaskunst en schil-
derijen in galerie Sous Terre, Ku-
delstaartseweg, tegenover waterto-
ren. Open iedere zaterdag en zon-
dag 13-17u. 
Tot en met 8 mei:
* Kindertekeningen van vogels en 
vlinders op Kinderkunstzolder in 
Oude Raadhuis, Dorpsstraat.

Diversen
Donderdag 10 maart:
* PCOB over Corrie ten Boom in 
zorgcentrum Aelsmeer, Molenpad. 
Aanvang: 14.30u.

* Sjoelavond bij Oostend in Middel-
punt, Wilhelminastraat vanaf 20u.
* Dialezing bij Groei en Bloei over 
tuinplanten in Wellantcollege, Lin-
naeuslaan 2 vanaf 20u.
* Speelavond Oude Spoorbaan in ‘t 
Anker, Oosteinderweg 173, 19.30u.
* Kienavond Supportersvereniging 
in Dorpshuis Kudelstaart v/a 20.30u.
Vrijdag 11 maart:
* Feestavond SPIE met bekend-
making thema pramenrace in The 
Beach, Oosteinderweg 247 v/a 20u.
* Kaartavond buurtver. Hornmeer in 
buurthuis Roerdomplaan 3 v/a 20u.
Zaterdag 12 maart:
* Kinder- en dameskledingbeurs 
in Dorpshuis Kudelstaart. Inbreng: 
8.30-9u. Verkoop 12-14.30u.
* Rommelmarkt in De Spil, Bilder-
dammerweg, 10-15u.
* Verkoop Israël producten bij LEG, 
Kruisweg 55 van 13 tot 16u.
* Benefietdiner Tafelen met een 
verhaal in galerie Sous Terre, Ku-
delstaartseweg. Lions Club
Tot en met 13 maart:
* Kermis in Aalsmeer, terrein Dreef, 
Hornmeer. Zondag eurodag.
Zondag 13 maart:
* Vogelbeurs De Rijsenvogel bij 
SCW, Konnetlaantje, Rijsenhout van 
9.30 tot 13.30u.
Maandag 14 maart:
* Bijeenkomst film- en videoclub in 
‘t Anker, Oosteinderweg 273a, 20u.
* Speelavond buurtver. Allen Weer-
baar in Het Middelpunt, Wilhelmina-
straat vanaf 19.45u..
Dinsdag 15 maart:
* Lezing over Wereld Natuur Fonds 
bij Dierenbescherming, Beethoven-
laan 122 vanaf 21u.
* Speelavond buurtver. Ons Genoe-
gen in OTT, Hortensialaan v/a 19.30u
* Bingo-avond buurtver. De Pomp in 
Parochiehuis, Gerberastraat v/a 20u.
Woensdag 16 maart:
* Oost-Inn in De Mikado, Cath. 
Amalialaan. Inloop 9.30-11.30u.
* OVAK-soos in Parochiehuis, Ger-
berastraat vanaf 14u.
* Breek de week in de Praam, Zijd-
straat met spijkerslaan, darten, po-
keren, dobbelen en kaarten.
Donderdag 17 maart:
* Sjoelen in De Reede, Schouw-
straat, Rijsenhout vanaf 20u.
Zaterdag 19 maart:
* Schoonmaakactie op Oosteinder-
poel en Westeinderplassen. Verza-
melen 8.30u. bij Watersportvereni-
ging Aalsmeer, Uiterweg.

Vergaderingen
Donderdag 10 maart:
* Vergadering Beraad en Raad in 
gemeentehuis vanaf 20u.
Woensdag 16 maart:
* Bijeenkomst wijkraad Stommeer in 
Parklaan 27 vanaf 19.30u.
Donderdag 17 maart:
* Inloop en vergadering wijkraad 
Oost in De Mikado, Cath. Amalia-
laan vanaf 19u.

In Dorpshuis van Kudelstaart
Zaterdag dames-, kinder- 
en babykledingbeurs
Kudelstaart - Aanstaande zaterdag 
12 maart is er weer een kinder- én 
dameskledingbeurs in het Dorps-
huis. Het betreft kinderkleding van-
af maat 140 en speelgoed alsme-
de dameskleding vanaf maat 36 tot 
en met extra large. Op zaterdag 19 
maart wordt vervolgens de baby- en 
kleuterkledingbeurs gehouden, ui-
teraard ook in het Dorpshuis. Hier 
betreft het baby- en kleuterkleding 
vanaf maat 56 tot en met maat 134, 
speelgoed en baby gebruiksartike-
len, alsmede positiekleding. Voor al-
le beursen moet de kleding schoon, 
héél en niet ouderwets zijn. De in-
breng is maximaal 20 stuks kleding; 
voor de dameskledingbeurs maxi-

maal 15 stuks. Voor speelgoed geldt 
ook een maximum van 15 stuks. Om 
teleurstelling te voorkomen is het 
noodzakelijk, dat de inbrengers een 
nummer aanvragen bij één van de 
dames van de organisatie. Voor de 
in- en verkoop geldt een 10% re-
geling. Kleding inbrengen kan van 
8.30 tot 9.00 uur, de verkoop vindt 
van 12.00 tot 14.30 uur plaats en 
het uitbetalen is gepland van 17.00 
tot 17.30 uur. Voor meer informa-
tie: Truus de Geus, tel. 0297-323072 
niet op maandag en woensdag, Le-
ni Buisma, tel. 0297-360942 tussen 
15.00 en 18.00 uur of Inge Jongkind, 
tel. 0297–329337 niet op dinsdag en 
donderdag.

Deze vrijdag in The Beach
Bekendmaking thema’s 
tijdens SPIE-feestavond
Aalsmeer - Aanstaande vrijdag 
11 maart organiseert SPIE de jaar-
lijkse feestavond voor alle deelne-
mers en liefhebbers van de pra-
menrace. Deze is, zoals al vele ja-
ren, weer in The Beach aan de Oos-
teinderweg. Dezelfde locatie, de-
zelfde DJ ( Kees Markman), hetzelf-
de bestuur en toch gaat er iets ver-
anderen. Wat? Het jaar de meest 25 
gaat afgesloten worden en SPIE be-
gint aan een nieuw jaar. Niet alleen 
wordt het thema van de grote race 
bekend gemaakt, maar ook van de 
juniorrace. De feestavond begint om 
20.00 uur. Voor de feestavond heb 
je een toegangskaart nodig. Deze 
worden naar de teams toegestuurd. 
Wie meer kaarten wil, kan dit mai-

len naar secretariaat@pramenrace.
nl. Het is overigens mogelijk deze 
avond om alvast in te schrijven voor 
de zesentwintigste pramenrace. Het 
bespaart geld, want tot 25 april kost 
deelname 36,97 euro. Na deze da-
tum wordt 40 euro gevraagd. 

Voor alle teams ligt vrijdag ook een 
cadeautje klaar. Vorig jaar zijn foto’s 
gemaakt en deze zijn, na vertoon 
van startnummer, ingelijst af te ha-
len bij het bestuur. Erna, Wim, Joost, 
Jan, Arnaud, Martin, Roy en Willem 
hopen veel deelnemers te mogen 
begroeten. De tip van het bestuur 
voor de feestavond op 11 maart: 
Kom op de fiets, dan kan je Bob ook 
op een borrel trakteren! 

Zondag klassiek concert
Het Amsterdam Ensemble 
in Oud Katholieke kerk
Aalsmeer - Zondag 13 maart trak-
teert de stichting KCA op een con-
cert van Het Amsterdam Ensem-
ble in de Oud Katholieke kerk aan 
de Oosteinderweg 394. Het klassie-
ke concert begint om 15.30 uur. Het 
Amsterdam Ensemble is een piano-
trio dat in januari 2009 werd opge-
richt door drie jonge musici, alle-
maal prijswinnaars van belangrij-
ke nationale en internationale con-
coursen, die individueel hun sporen 
hebben verdiend in het internatio-
nale muziekleven. Het Amsterdam 
Ensemble werkt in dit concert sa-
men met de eminente Roemeense 
violiste Nina Reddig, die als 23-ja-
rige werd benoemd tot concert-
meester van het Symfonieorkest van 
Aken en sinds januari van dit jaar 
viool en kamermuziek doceert aan 
de Internationale Anton Rubinstein 
Akademie in Düsseldorf.
Michael Hesselink, winnaar van de 
eerste prijs van het Prinses Chris-
tina Concours, was actief als solo-
klarinettist van Het Rotterdams Phil-

harmonisch Orkest en het Mahler 
Chamber Orchestra. Hij was in 2009 
onder meer te horen op het In-
ternationale Kamermuziek Festi-
val Utrecht van Janine Jansen. Het 
spel van celliste Julia Tom, gebo-
ren en getogen in Californië, is be-
schreven als ‘diep en ingenieus mu-
siceren van een grote perfectie’. Zij 
is sinds januari 2010 het nieuwste 
lid van het Koninklijk Concertge-
bouworkest. Eildert Beeftink is één 
van de meest bekroonde jonge pi-
anisten in Nederland heden ten da-
ge. Een Zwitserse krant schreef over 
zijn spel: “Bij Beeftink aan de vleu-
gel bleef überhaupt niets te wensen 
over. Hij is een dramaturg aan de pi-
ano.” Het programma behelst de pia-
notrio’s ‘Hoboken’ van Haydn, ‘Gas-
senhauer’ van Beethoven, ‘Dumky’ 
van Dvorak en het ‘Trio Pathétique’ 
van Glinka. De toegang tot het KCA-
concert in de Oud-Katholieke Kerk 
zondagmiddag bedraagt 11,50 euro 
per persoon. Kaarten zijn te reserve-
ren bij Nico de Groot, 0297-324160. 

Aanstaande zaterdag en zondag
Upload Cinema en Acoustic 
Sunday in De Oude Veiling
Aalsmeer - Niet alle webfilms zijn 
bibberende single takes: tussen al 
die spontaniteit valt het des te meer 
op als opzichtig met tijd wordt ge-
speeld. In Twisting Time zien wor-
den webvideo’s getoond, die het 
innovatiefst met tijd omgaan, van 
stop-motion en time lapse tot su-
per slo-mo. Alle noeste arbeid is 
vaak genoeg de moeite waard. Wel-
ke video’s zetten Vadertje Tijd op de 
mooiste manier op zijn plaats? Up-
load Cinema biedt in De Oude Vei-
ling een programma van inspireren-
de, vermakelijke en soms verbijste-
rende inter-net video’s. Elke maand 
gekoppeld aan een speciaal (actu-
eel) thema. Het publiek zorgt zelf 
voor de content door vooraf films in 
te sturen via de website van Upload 
Cinema. Een voorselectie wordt ge-
daan door een zogenaamde ‘com-
munity redactie’: een internationa-
le groep van actieve Upload Cine-
ma-leden, bloggers, web-redacteu-
ren en andere film- en internetlief-
hebbers die online stemmen op de 
inzendingen. Zaterdag 12 maart zijn 
belangstellenden weer welkom in 
De Oude Veiling in de Marktstraat. 
Aanvang: 21.00 uur, entree: 5 euro. 
Kijkwijzer: Vanaf 12 jaar.

Luistermuziek uit de regio
Zondag 13 maart presenteert De 
Oude Veiling Acoustic Sunday. Een 
middag waarbij mooie luistermu-
ziek te horen zal zijn van singers 
en songwriters uit de regio. Paul 
WJ reisde in 2009 naar Nashville 
voor een workshop liedjes schrij-
ven en maakte hier kennis met de 
oude meester Guy Clark van on-
der andere de nummers Despera-
dos Waiting For A Train en L.A. Free-
way. Niet snel daarna schreef hij op 
een hotelkamer in Arlington samen 
met Darden Pierce zijn eerste liedje. 
Dit jaar verschijnt zijn debuutalbum 
waarvoor hij samenwerkte met toet-
senist Thomas Lina. De muziek van 
Paul WJ, die zichzelf begeleidt op gi-
taar, vertoont invloeden van de tra-
ditionele country, folk en bluegrass. 
Deze levende muziektradities laten 
zich niet vastleggen in noten, Paul 
WJ leerde dan ook meer van mee-
spelen dan van bladmuziek. Hier 
sluiten de heren van Sunday Boule-
vard zich bij aan, al is de muziekstijl 

niet dezelfde. Zanger Scott Breems 
begon vorig jaar met het formeren 
van een band toen hij gitarist Michel 
de Wit vroeg om muziek te schrijven 
bij zijn teksten. Dit werd een project 
waar Michel zijn creativiteit in kwijt 
kon en al snel bleek dat één gitaar 
niet voldoende was om hun mu-
ziek uit te kunnen dragen. Met gi-
tarist Dion Cuiper en percussionist 
Wouter Bakker spelen zij nu in vol-
le bezetting. Liedjes schrijven ze op 
een zolderkamer in Uithoorn, inspi-
ratie voor teksten krijgt Scott door 
televisieprogramma’s en de men-
sen om hem heen. Met heerlijke gi-
taarriffs en catchy zanglijnen brengt 
Sunday Boulevard zondag 13 maart 
een akoestische mix van popmuziek 
met jazz invloeden. Acoustic Sunday 
wordt gepresenteerd door Saskia 
Veenswijk en begint om 15.30 uur in 
De Oude Veiling in de Marktstraat. 
De toegang is gratis. 

Literaire avond uitverkocht
In het kader van de Boekenweek 
wordt vrijdag 18 maart een groot li-
terair evenement georganiseerd in 
De Oude Veiling samen met Boek-
huis Aalsmeer en KCA. Niemand 
minder dan Geert Mak komt naar 
Aalsmeer. Hij schreef een aantal 
belangrijke boeken over sociale en 
culturele veranderingsprocessen in 
heden en verleden. Geïnteresseerd? 
Helaas de avond is uitverkocht. 

Gigs en Niels van der Gulik
Wel welkom is iedereen op zater-
dag 19 maart. De Oude Veiling trak-
teert op een avondje live-muziek 
met de band Gigs Een verrassen-
de combinatie van Pop, Westcoast, 
Ierse muziek en Country bren-
gen de vier multi-instrumentalisten 
van Gigs. Aanvang: 22.00 uur, toe-
gang 2,50 euro per persoon. En zon-
dag 20 maart is het laatste optreden 
van kleinkunstenaar Niels van der 
Gulik met band en Aalsmeers ta-
lent, waaronder Lisa Kaaijk, Mattie 
Keessen en Cees Vreeken in De Ou-
de Veiling. Aanvang: 15.30 uur, toe-
gang 8 euro per persoon. Ook alvast 
noteren: Zondag 27 maart singer en 
songwriter Malcolm Holcombe met 
dobro-speler Jared Tylor uit Amerika 
live in De Oude Veiling vanaf 15.00 
uur. Kaarten te koop aan de bar.

Boeken, rad van fortuin en kinderhoek

Rommelmarkt in De Spil
Kudelstaart - Zaterdag 12 maart 
zijn bezoekers van 10.00 tot 15.00 
uur van harte welkom op de jaarlijk-
se rommelmarkt van de Samen Op 
Weg gemeente in De Spil aan de Bil-
derdammerweg. Evenals voorgaan-
de jaren zal er weer veel te snuffelen 
zijn tussen al die spullen die te koop 
zijn gezet. Een uitgebreide boeken-
tafel met een behoorlijke diversiteit 
aan leesmateriaal, kookboeken, ro-
mannetjes, catalogussen, detectives 
en thrillers. Een deel van de zaal is 
ingericht met servies, de overbeken-
de potten en pannen, stoofjes, pla-
ten, cassettes, video’s en dvd’s. Voor 
belangstellenden staat een dames-
fiets klaar waarop ingeschreven kan 
worden. Degene, die hier het mees-
te voor biedt, mag zich aan het ein-
de van de dag de gelukkige eige-
naar noemen.
De hele dag zal het Rad van Avon-

tuur draaien en hier zijn leuke prij-
zen mee te winnen. Nieuw is spij-
kerbroekpijpen hangen en wie dit 
het langste volhoudt mag zich de 
kampioen van Kudelstaart en om-
streken noemen. Aan de kinde-
ren is ook gedacht; Een hele hoek 
met allerlei knutselspelen, kinder-
boeken, enz. is aanwezig. De op-
brengst van de rommelmarkt is be-
stemd voor het werk wat de Sa-
men Op Weg gemeente doet: Van 
open koffieochtenden in de centra-
le ontmoetingshal van De Spil tot 
gespreksavonden, helpen bij men-
sen die hulp behoefend zijn, avon-
den voor jongeren in de jeugdruim-
te en het houden van de kerkdien-
sten elke zondagmorgen. Voor meer 
informatie kan contact opgeno-
men worden met Lammy van den 
Berg via 0297-320608 of mail naar  
lammy.pietvandenberg@tiscali.nl.

Bach en De Andersons dit 
weekend in café Bacchus
Aalsmeer - Sommige hoogtepun-
ten uit Bachs oeuvre hoeven door 
het grote publiek niet meer te wor-
den ontdekt. Maar er is zo veel 
meer, slechts een beperkt gedeelte 
van het rijke oeuvre van Bach is re-
gelmatig in live-uitvoeringen te ho-
ren. Daarom krijgen alle Aalsmeerse 
musici aanstaande vrijdag 11 maart 
de kans om datgeen te laten horen 
wat zij zo in Johannes Sebastiaan 
Bach kunnen waarderen. Het aan-
bod van musici is gevarieerd. Cel-
lo, zang, fluit piano, slagwerk, bas, 
zang. Allerlei instrumenten komen 
aan bod. Maar, hoe zal Bach ge-
speeld worden? Volgens de klas-
sieke voorschriften? Zoals Bach het 
deed? Op een rock manier? Roman-
tisch? Je weet het niet deze avond 
en dat maakt het juist zo spannend. 
Kom dus kijken! De Bach-avond is 
in cultureel café Bacchus in de Ger-
berastraat en begint om 21.00 uur. 
De zaal is open vanaf 20.30 uur. De 
toegang is gratis.

Muziektheater
In de serie muziektheater brengt 
Bacchus aanstaande zaterdag 12 
maart ‘De Andersons’ met hun laat-
ste liedjes programma ‘Mijn Rijk-
dom’. De Andersons bestaat uit de 
zangers en theatermakers Roel Dul-
laart en Anna Ågren samen met hun 
pianist Jarno van Es. Dit onwaar-
schijnlijke trio zoekt koppig naar de 
zin van het bestaan. Het leven moet 
en zal zin hebben. En anders maak 
je maar zin! De Andersons brengen 
een poëtisch en humoristisch liede-
renprogramma dat niemand onbe-
roerd zal laten. Ze sleuren de luis-

teraars mee in hun wereld van filo-
sofische nieuwsgierigheid, breek-
bare beschouwingen en absurdis-
tische gulzigheid met een zekere 
neiging tot hysterische blijmoedig-
heid en droefgeestig getob. De An-
dersons laten zich niet vangen in 
één bepaald genre. Van tedere rock 
tot absurde opera, van schrijnende 
chansons tot groteske kleinkunst. Er 
wordt vooral in het Nederlands ge-
zongen met af en toe een uitstapje 
naar het Engels en het Zweeds. Om 
21.00 uur betreden de Andersons 
het podium van cultureel café Bac-
chus in de Gerberastraat. De zaal is 
open vanaf 20.30 uur en iedereen is 
van harte welkom. Toegang 9 euro 
per persoon. Een kaartje reserveren 
kan op www.cultureelcafebacchus.
nl of stuur een email naar info@cul-
tureelcafebacchus.nl

Volgende week: Buzz Brothers
Zaterdag 19 maart komt de Buzz 
Brothers Band met zangeres Si-
mone Roerade optreden in cultu-
reel café Bacchus. De nieuwste cd: 
‘ppff unk’ van de Buzz Bros Band 
verrast door de samenwerking met 
de bijzonder expressieve en soul-
volle zangeres Simone Roerade. De 
band speelt eigenzinnige en stijl-
vaste fusion. Soms rockend en dan 
weer heel harmonisch en bestaat uit 
Berthil Busstra op toetsen, Marnix 
Busstra op gitaar, Frans van Geest 
op bas en Chris Strik op drums. Vol-
gende week zaterdagavond komt 
het vijftal hun nieuwe cd presen-
teren. Het concert wordt georgani-
seerd door de Stichting KCA en be-
gint om 21.30 uur. Toegang: uw gift.

Gauw schilderijen kijken!
Aalsmeer - Nog tot en met aan-
staande zondag 13 maart kan de 
expositie met schilderijen van Wil 
Bouthoorn en Marijke Verschoor 
bezichtigd worden in Het Oude 
Raadhuis in de Dorpsstraat. Daar-
na komen de werken van dit schil-
dersechtpaar plaats voor beelden 
en schilderijen van Martina Boer 
en Eja Siepman-van den Berg. De 
nieuwe tentoonstelling wordt op za-

terdag 19 maart om 16.00 uur offi-
cieel geopend door beeldend kun-
stenaar Guido Lippens en is vervol-
gens tot en met 1 mei te bezoeken. 
De toegang tot Het Oude Raad-
huis is gratis en de deur staat ie-
dere donderdag tot en met zondag 
open tussen 14.00 en 17.00 uur. De 
exposities worden georganiseerd 
door de stichting Kunst en Cultuur 
Aalsmeer.

STAGE
MUSIC SHOP

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

Hét adres voor (les)-violen
diverse maten

Danelectro effect pedalen
e 23,05

Aanbieding:
Greg Bennett Western GD-100S
van e 195,- voor

Heel veel percussie 
instrumenten

e 169,-



Bestemmingsplannen

De onderstaande ontwerpbesluiten, met de daarop betrekking 
hebbende stukken, liggen met ingang van aanstaande vrijdag 
gedurende 6 weken tijdens de openingstijden ter inzage in het 
gemeentehuis te Aalsmeer. Gedurende deze termijn kan een be-
langhebbende schriftelijk en/of mondeling zijn zienswijze tegen 
het ontwerpbesluit naar voren brengen. De schriftelijke ziens-
wijze wordt ingediend bij burgemeester en wethouders van de 
gemeente Aalsmeer, postbus 253, 1430 AG, Aalsmeer. Degene 
die buiten de openingstijden inzage wil hebben en degene die 
mondeling zijn zienswijze naar voren wil brengen, kan contact 
opnemen met de afdeling vergunningen en handhaving via tele-
foonnummer (0297) 387 698.

ter inzage legging ontwerp Bestemmingsplan 
‘molenpad-zijdstraat’ 

Burgemeester en wethouders van Aalsmeer maken ingevolge 
artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat van 
11 maart 2011 tot en met 21 april 2011 voor een ieder ter 
inzage ligt:
• het ontwerp bestemmingsplan ‘Molenpad-Zijdstraat’ 
 met de daarop betrekking hebbende stukken.
Het in voorbereiding zijnde bestemmingsplan beoogt de gel-
dende planologische regeling in overeenstemming te bren-
gen met een bouwplan voor het realiseren van appartemen-
ten, winkelruimten en ondergrondse parkeerplaatsen. Op het 
dak van de parkeergarage worden op maaiveldniveau open-
bare parkeerplaatsen gerealiseerd. Een aantal wooneenheden 
en enkele bestaande winkelruimten zullen worden gesloopt. 
Het nieuwe bestemmingsplan zal als actueel kader dienen 
om de gewenste ontwikkelingen conform laatste inzichten 
mogelijk te maken.

Inzien ontwerp bestemmingsplan
Het bestemmingsplan bestaat uit een planverbeelding, re-
gels en gaat vergezeld van een toelichting. Vanaf 1 januari 
2010 is het digitale bestemmingsplan het rechtsgeldige be-
stemmingsplan. U kunt het digitale bestemmingsplan ‘Mo-
lenpad-Zijdstraat’ bekijken op www.ruimtelijkeplannen.nl. U 
kunt er ook voor kiezen om de papieren versie van het ont-
werp bestemmingsplan in te zien. Deze versie ligt gedurende 
bovengenoemde periode op werkdagen van 8.30 tot 14.00 
uur ter inzage op het gemeentekantoor aan het Drie Kolom-
menplein 1 te Aalsmeer. Het ontwerp is in pdf-formaat ook 
in te zien op de gemeentelijke website: www.aalsmeer.nl.

Zienswijzen indienen 
Gedurende de bovengenoemde termijn van ter inzage legging 
kan een ieder een zienswijze naar voren brengen over het 
ontwerp bestemmingsplan. Het indienen van een zienswijze 
kan naar keuze schriftelijk en/of mondeling. Een schriftelijke 
zienswijze kunt u richten aan de gemeenteraad (postbus 253, 
1430 AG, Aalsmeer) onder vermelding van ‘Ontwerp bestem-
mingsplan Molenpad-Zijdstraat gemeente Aalsmeer’.
Voor het kenbaar maken van een mondelinge zienswijze kunt 
u een afspraak maken met dhr. R. Luijendijk of bij zijn af-
wezigheid, een van de andere medewerkers van het cluster 
Ruimtelijke Ordening (tel: 0297-387 532). 

ter inzage Bij de afdeling dienstverlening, 
week 10

t/m 10 mrt Beleidsregels 2012: Algemene 
Subsidieverordening Aalsmeer 2000;

t/m 12 mrt Exploitatievergunning: Cafetaria Eethuis 
Family, Einsteinstraat 85;

op vrijdag 18 maart is het gemeentehuis 
om 15.00 uur gesloten.

wet algemene Bepalingen omgevingsrecht 

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning 
zijn ontvangen:
• Baanvak 6, het plaatsen van een dakkapel;
• Dorpshaven Zuid – Lijnbaan, het bouwen van bergingen 
 en erfafscheidingen; 
• Geerland 10, het wijzigen van de voorgevel; 
• Herenweg 102, het aanleggen van een uitrit;
• Hornweg 245, het vergroten van de woning;
• Ketelhuis 25, het plaatsen van een dakopbouw;
• Kudelstaartseweg 43, het plaatsen van een carport;
• Kudelstaartseweg 166, het aanleggen van kabels 
 en leidingen; 
• Lakenblekerstraat 13, het wijzigen van de voorgevel;
• Legmeerdijk 313; interne verbouwing;
• Legmeerdijk 313, het slopen en verwijderen van asbest;
• Lijnbaan, het aanleggen van kabels en leidingen;
• Mercuriusstraat 25, het plaatsen van een dakkapel;
• Midvoordreef 28, het vergroten van de woning;
• Moslaan 56, het plaatsen van een pergola;
• Rozenhof 43, het kappen van een boom;
• Spoorlaan hoek Linnaeuslaan, het plaatsen van 
 een reclamebord;
• Stommeerweg 35, het kappen van een boom;
• Willem-Alexanderstraat 83 t/m 105 t.o., 
 het kappen van twee bomen;
• Zijdstraat 14,18,20A, het slopen van de panden.

Verleende omgevingsvergunningen, reguliere procedure

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

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat op grond van artikel 3.9 Wabo besloten is de volgende 
omgevingsvergunning te verlenen:
• G. den Hertoglaan 5 tegenover, het plaatsen van een 
 gedenkteken;
• Dorpshaven, het aanleggen van kabels en leidingen;
• Dotterbloemweg, het aanleggen van kabels en leidingen;
• Lakenblekerstraat 26, het aanleggen van kabels en 
 leidingen;
• Lijnbaan Zuid, het aanleggen van kabels en leidingen;
• Zwarteweg, het aanleggen van kabels en leidingen.
Verzenddatum omgevingsvergunningen: 10 maart 2011.

welstandscommissie

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

voor meer informatie: www.aalsmeer.nl

officiële mededelingen
10 maart 2011

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

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

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

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

fractiespreekUUr
Twee keer per maand is het mogelijk om de fracties geza-
menlijk te spreken tijdens een fractiespreekuur, dat voor-
afgaand aan de fractievergaderingen plaatsvindt op de 
dinsdagen. Dit gesprek zal maximaal 15 minuten duren. 
Voor een afspraak dient u minimaal één week voorafgaand 
aan het spreekuur contact op te nemen met de griffie via  
griffie@aalsmeer.nl of via 0297-387660. De volgende frac-
tiespreekuren vinden plaats op 22 maart en 5 april 2011.

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

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

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

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.

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

t/m 23 mrt Verkeersbesluit: 2010/15704;
t/m 23 mrt Concept Standplaats- en Ventbeleid 2011;
t/m 25 mrt Ontheffing Sluitingstijd: Dorpshuis Kudelstaart 

in de nacht van 5 en 6 maart en van 
 7 op 8 maart 2011 tot 02.00 uur;
t/m 30 mrt Evenementenvergunning: het plaatsen van de 
 ark van Noach van 15 febr. t/m 18 april 2011;
t/m 30 mrt Evenementenvergunning: een open waterwed-

strijd bij het surfeiland op 14 augustus 2011;
t/m 1 apr Ontheffing sluitingstijd: Holland Huys in de 
 nacht van 26 op 27 februari 2011 tot 02.00 uur;
t/m 7 apr Evenementenvergunning: Restaurant Marcon 

op zaterdag 30 april 2011, het plaatsen van 
 2 springkussens en een toiletwagen;
t/m 7 apr Kindercarnavalsoptocht op 5 maart 2011 van 

13.00-15.00 uur;
t/m 7 apr Carnavalsoptocht op 6 maart 2011 van 
 11.30-15.00 uur;
t/m 8 apr Verkeersbesluit 2010 / 12595;
t/m 12 apr Bekendmaking Besluit financiële tegemoet-
 komingen voorzieningen maatschappelijke 
 ondersteuning van G2, het samenwerkings-
 verband Aalsmeer-Uithoorn 2011;
t/m 12 apr Bekendmaking Regels Persoonsgebonden 
 budget Wet maatschappelijke ondersteuning 

2011 van G2, het Samenwerkingsverband 
 Aalsmeer-Uithoorn 2011;
t/m 13 apr Ontwerplegger vastgestelde regionale keringen;
t/m 15 apr Royale Club Avond in Crown Business Studio 
 op 5 maart 2011 van 22.00-05.00 uur;
t/m 15 apr Evenementenvergunning: van kinderboerderij 
 Boerenvreugd op grasveld in de Snoekbaars-

straat, op zondag 15 mei van 11.00-15.00 uur;
t/m 15 apr Evenementenvergunning: Beachvolleybal-
 toernooi achter het Dorpshuis Kudelstaart 
 op 21 mei 2011 van 12.00-23.00 uur;
t/m 15 apr  Evenementenvergunning: Peur um erin bij de 

Loswal op 22 mei van 14.00-19.00 uur;
t/m 15 apr Evenementenvergunning: Sinterklaasoptocht 

van de Loswal naar het Dorpshuis Kudelstaart 
op 19 november 2011 van 13.30-15.00 uur;

t/m 28 apr Vastgestelde regionale waterkeringen 2010.

ter inzage Bij de afdeling dienstverlening, 
Balie 6

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

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

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

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

schiphol
Voor vragen over het gebruik van luchthaven Schiphol en 
voor het doorgeven van milieu- en geluidklachten over het 
vliegveld kunt u contact opnemen met het bewoners aan-
spreekpunt Schiphol (BAS), BAS is bereikbaar op alle dagen 
van 9.00-17.00 uur: tel. 020-6015555 of via info@mailbas.nl  
of website www.bezoekbas.nl
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Zonnebrillen op voor 44e 
Carnaval in Kudelstaart
Kudelstaart - Een jubileum van 44 
jaar, dat past ook alleen maar bij 
Carnaval. Viermaal elf is tot slot 44 
en een getal deelbaar door elf moet 
je vieren. Zo geschiedde ook, het 
afgelopen weekend in Kudelstaart. 
Poelgilderdam schudde op zijn 
grondvesten tijdens de Carnavals-
optocht, die zondagmiddag plaats-
vond. Nieuw dit jaar was de route 
die voor een deel door de nieuwe 
Rietlandenwijk trok, wellicht langs 
het huis van burgemeester Litjens. 
Vereniging ‘de Pretpeurders’, die 
sinds jaar en dag het Carnaval in 
Kudelstaart organiseert, kan terug-
kijken op een geslaagde en voor-
al zonnige optocht. Een zonnebril 

zondagmorgen was geen overbo-
dige luxe! Fris was het wel maar de 
kleurige en gezellige stoet maakte 
veel goed. Er waren flink wat men-
sen op de been voor het bekijken 
van het 44e Carnaval. Met het the-
ma was niet echt veel schokkends 
te verwachten maar leuk waren in 
elk geval de Lego-wagen ‘Al 44 jaar 
de bouwsteen van Poelgilderdam’ 
en de ‘Verjaardagskar’ met wande-
lende tompoucen. Nu het vijfdaagse 
pret-evenement weer achter de rug 
is, is ook de rust weer teruggekeerd 
en kan de organisatie zich gaan bui-
gen over het volgende thema, dat 
dan waarschijnlijk niet ‘45 Jaar Car-
naval’ zal zijn...
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Quintino tijdens Royale Event. Foto: igorroelofsen.nl

Uitverkocht Royale voor 
Kika: Eén groot feest!
Aalsmeer - Het uitverkochte Roy-
ale in de Crown Buiseness Studio’s 
is afgelopen zaterdag 5 maart een 
groot feest geworden. “We zijn heel 
tevreden over het verloop van het 
feest en hopen dat er een mooi be-
drag is opgehaald voor KiKa”, vertelt 
mede-organisator Mark Jongkind. 
“We hebben veel positieve reacties 
gehad op het feest en dat is natuur-
lijk erg leuk om te horen. De voor-
verkoop ging erg hard, waardoor 
we aan het begin van zaterdagmid-
dag al waren uitverkocht en dat is 

echt uniek voor een feest van de-
ze omvang. Op het hoogtepunt had-
den we namelijk tegen de 1400 be-
zoekers binnen.” Of er een volgen-
de Royale komt is nog niet bekend. 
“We hebben wel veel vragen gehad 
wanneer het volgende Royale Event 
is, maar we weten nog niet of we 
een tweede feest kunnen en mogen 
houden. In ieder geval kijken we te-
rug op een heel geslaagde en gezel-
lige avond”, besluit Mark Jongkind. 
Voor foto’s kan gekeken worden op 
Royale-Event.nl en op DJGuide.nl

Vrijdag ‘dak er af’ met dj Henk
Zaterdag hele dag feest met 
dj’s in café de Praam!
Aalsmeer - Aanstaande zaterdag 
12 maart gaat het weer een super-
gezellige dag worden in café de 
Praam. In de middag komt Hen-
ri Jiongkind draaien vanaf 16.00 
uur. Hij neemt zijn beste cd’s mee 
en heeft beloofd er een uiterst ge-
zellige middag van te maken. Van-
af 19.00 uur is het tijd voor de een 
preparty. DJ Zwekko gaat achter de 
draaitafels in het café in de Zijd-
straat plaatsnemen en gaat er voor 
zorgen dat het een waar feest gaat 
worden in de vooravond. Vanaf half 
23.30 ur is het tijd voor Praamclas-
sics. DJ René piet komt zijn bes-
te classics draaien. Het belooft een 
groot succes te worden, mede door 
de LP’s van René Piet. Zaterdag dus 
de hele dag feest in de Praam. Kom 
gezellig langs, de entree is geheel 
gratis. In de middag kunnen kin-

deren weer mee genomen worden, 
want de Kidsboetclub is weer actief. 
Vrijdag 11 maart komt DJ Henk 
draaien in de Praam. Deze zeer be-
kende lokale DJ komt de Praam 
weer op zijn kop zetten oftewel zo-
als hij zelf verwoord: “Het dak gaat 
er af vanavond.” Uiteraard is de en-
tree gratis, vergeet alleen je legiti-
matie niet.

Bingo vanavond
Vanavond, donderdag 10 maart, 
gaat het ook weer heel gezellig wor-
den in de Praam. Het is namelijk tijd 
voor bingo. De eerste trekking vindt 
plaats om 20.30 uur. Alvast voor in 
de agenda: Retro dans le Praam. 
Met de drie dj’s Bruno, Mark en 
Niels en de muziek van 95 tot 2002 
gaat het vast een mooi evenement 
worden op zaterdag 19 maart.

Meezingen tijdens Amsterdamse avond

Ouderwets gezellig in 
feestcafé Tante Truus
Aalsmeer - Afgelopen vrijdag heb-
ben ondanks de carnaval een leuk 
aantal gasten genoten van de Am-
sterdamse Avond in feestcafé Tan-
te Truus. Onder het genot van een 
drankje en hapje is luid meegezon-
gen met hits van Wolter Kroes, An-
dré Hazes en vele anderen. Ook 
het Rad van Fortuin viel bij me-
nigeen in de smaak! Steeds meer 
mensen weten Tante Truus te vin-
den en begrijpelijk want het feest-
café staat garant voor een hilarisch 

gezellige avond! Vrijdag 18 maart 
maakt feestcafé Tante Truus zich 
op voor de welbekende Meezingen 
met Hazes-avond. Dus, ben je een 
fan van deze zanger van het levens-
lied of wil je lekker meezingen op 
zijn hits? Kom dan vrijdag 18 maart 
naar Bon Ami aan de Dreef waar 
feestcafé Tante Truus vanaf 21.00 
uur zijn deuren opent. De entree is 
gratis en voor meer informatie kan 
gekeken worden op de website  
www.fctantetruus.nl.

Dubstep en drum ‘n bass
Sinister Souls en Eye-D 
vrijdag in de N201
Aalsmeer - Komende vrijdag 11 
maart dubstep en drum ’n bass in 
N201 met Neerlands hardste dub-
steppers Sinister Souls en drum 
’n bass grootheid Eye-D achter de 
knoppen. Zij zullen gegarandeerd 
de tent op zijn kop zetten met de 
vetste dubstep en drum ’n bas-
stracks van dit moment! Dubstep en 
drum ’n bass is momenteel beslist 
een van de meest populaire alterna-
tieve dance-genre in Nederland. 

Er is veel variatie te ontdekken bin-
nen deze genres, zeker als je drum 
’n bass en dubstep op één avond 
combineert. Beide stijlen kennen 
veel sferische, loungy passages, 

maar ook lood- en loodzware ron-
kende bassen die je hele gestel door 
elkaar kunnen schudden. Een goe-
de dj weet die twee uitersten per-
fect te combineren tot een enerve-
rend avondje alternatieve dance. 
Want dat is het wel; dubstep en 
drum ’n bass zullen waarschijnlijk 
geen volle zalen halen in de disco-
theek om de hoek, maar het brengt 
zeer zeker wat prettige spanning in 
het alternatieve circuit en dus ook in 
N201. De zaal van het jongerencen-
trum aan de Zwarteweg gaat open 
om 22.00 uur en de entree is 5 eu-
ro. Meer info over de artiesten en de 
rest van het programma is te vinden 
op www.n201.nl .

Woensdag in bar-dancing Blitzz
Jammsessie met The Breeze
Aalsmeer - Aankomende woens-
dag 16 maart treedt The Breeze op 
als openingsband voor de wekelijk-
se jamsezzion in Blitzz. Deze vijf-
koppige band bestaat uit toetsenist 
Herman, drummer Maurice, bassist 
Anton en gitaristen Peter en Rob. 
Met hun indorock muziek, ontstaan 
in de tijd van de Tielman Brothers 
in de jaren vijftig, proberen zij van-
af 21.00 uur de voetjes van de vloer 
te krijgen in bar-dancing Blitzz in de 

Marktstraat 22. Daarna vindt er zo-
als gebruikelijk weer een jamses-
sie plaats, dus trek je dansschoenen 
aan en neem je instrument mee, het 
beloofd zeker weer een gezellige 
avond te worden waarbij er voor al-
le muziekstijlen een plek op het po-
dium is! Op woensdag 23 maart is 
er geen jamsessie, maar kan in de 
bar-dancing in de Marktstraat ge-
noten worden van een optreden van 
blueszanger en -gitarist Hein Meijer.

Salsa-party in The Beach 
met lady dj Red Delicious
Aalsmeer - Voor diegene die van 
een zonnetje houden én van latin 
en salsa zijn aanstaande zondag 13 
maart in The Beach aan het juiste 
adres. Naast de wekelijkse salsa-
lessen organiseert The Beach ie-
dere tweede zondag van de maand 
drukbezochte salsa party’s. Met de 
toevoeging van de gratis workshop 
op de vooravond is de zaal vanaf de 
eerste klanken direct gevuld. De DJ 
op 13 maart is Red Delicious. Met 
haar brede muziekkeus, van zwoe-
le zouk, snelle merengue tot pitti-
ge salsa, belooft het een bruisen-
de avond te worden. De avond be-
gint om 19.30 uur en om 23.30 uur 
wordt de laatste dans ingezet. Voor 
de geoefende salsadansers, wordt 
om 20.00 uur een gratis salsa inter-

mediate workshop gehouden. Na 
de workshop neemt DJ Red Delici-
ous de draaitafel over. Zij zal de zaal 
trakteren op veel muzikaal lekkers! 
Naarmate de avond vordert zal de 
muziek steeds meer up tempo num-
mers bevatten. Hierdoor komt ie-
dere danser aan zijn of haar trek-
ken. Iedereen is welkom en de toe-
gang is gratis. De kans is groot dat 
je tijdens deze dansavond de pas-
sie van het Latin dansen (her)ont-
dekt. Deze mensen mogen maan-
dag 4 en woensdag 6 april in hun 
agenda noteren. Want dan starten 
de nieuwe cursussen. Voor meer in-
formatie surf naar www.beach.nl. Of 
kom een keer langs op één van de 
cursusavonden in The Beach aan de 
Oosteinderweg 247a.

Veel nieuws in nieuwe Oud Nuus:
Kudelstaart tweehonderd 
jaar bij Aalsmeer!
Aalsmeer - Het is dit jaar precies 
twee eeuwen geleden dat de Fran-
se keizer Napoleon per decreet be-
paalde dat Kudelstaart niet langer 
onafhankelijk mocht blijven, maar 
onderdeel van de nieuwe Mairie 
Aalsmeer moest uitmaken. In de 
nieuwe Oud Nuus, die komende 
week verschijnt, beschrijft de stich-
ting Oud Aalsmeer hoe die samen-
voeging op 1 januari 1812 werkelijk-
heid werd. 
De vraag wordt gesteld wat de ge-
meente straks met dat dubbele 
eeuwfeest gaat doen. In 1811 was 
Nederland onderdeel van het Fran-
se rijk geworden en dus moest alles 
in het Frans, terwijl niet één dorps-
genoot deze taal machtig was. Ku-
delstaart moest dus z’n onafhanke-
lijkheid opgeven, maar dat werd ge-
compenseerd door een ruime over-
vertegenwoordiging in de nieuwe 
Conseil Municipal (gemeenteraad) 
van 1812. Met zes procent van de 
inwoners van de twee plaatsen sa-
men, kreeg Kudelstaart toch een 
kwart van de volksvertegenwoordi-
gers. In Oud Nuus wordt een ver-
gelijking getrokken met de huidige 
Aalsmeerse gemeenteraad. De con-
clusie is dat momenteel 29 procent 
van de gekozen volksvertegenwoor-
digers uit Kudelstaart komt. Alleen 
spoort dat nu aardig met het aan-
deel inwoners van Kudelstaart: dat 
is nu 28,5 procent van heel de ge-
meente Aalsmeer. Zelfs de burge-
meester woont tegenwoordig in Ku-
delstaart!

Oosteinde en Westeinde
In Oud Nuus verder aandacht voor 
de wordingsgeschiedenis van het 
nieuwe oorlogsmonument dat bin-
nenkort in het Oosteinde zal wor-
den onthuld. Karin Eveleens ver-
haalt daarbij over een ooggetuigen-
verslag van het neerstorten van de 
Amerikaanse bommenwerper ‘Hell’s 
Fury’. En ontwerper Joop Kok ver-
telt hoe bijzonder het is dat er (van-
uit een ander toestel) een hele se-
rie foto’s is gemaakt van de crash 
in het Oosteinde. Die foto’s spelen 
een rol in het monument. Jan Hof-
stra neemt de lezers 400 jaar mee 
terug in de tijd. Hij reconstrueert het 
Westeinde van Aalsmeer, waar het 
plaatsje Schrevelsgerecht in 1615 

nog op de kaart van Floris Baltha-
sar staat. Dat ligt dan ongeveer ter 
hoogte van het huidige Rijsenhout. 
Het woeste Haarlemmermeer vrat 
zoveel veengrond in het Westeinde 
weg dat Hofstra zijn artikel de kop 
meegeeft: “Aalsmeer half van de 
kaart geveegd”. 

Cabaret en vlammen
In de serie Aalsmeerse Anekdotes 
was er in de vorige editie aandacht 
voor mensen in en rond de bloe-
menveiling Bloemenlust. Deze keer 
zet Nico van der Maat de mensen 
van de Centrale Aalsmeerse Vei-
ling (CAV) met hun grappen, grol-
len en kattenkwaad centraal. Om-
dat het dit jaar 100 jaar geleden is 
dat Wim Kan werd geboren, recon-
strueert Jan Willem de Wijn hoe de 
beroemde cabaretier een besloten 
leven leidde in Kalslagen. Aan de 
hand van gesprekken met buren en 
andere Kudelstaarters ontstaat een 
beeld van iemand die toch aardig 
thuis was in de dorpsgemeenschap. 
Zijn fameuze conferences schreef 
hij aan de oever van de Westeinder-
plassen. Dat er vlammen uit de om-
slag van Oud Nuus slaan (de brand 
van Topsvoort in 1827), heeft te ma-
ken met de expositie over zestig jaar 
Aalsmeerse Brandweer Vereniging 
en de brandweer in het algemeen. 
Joost de Vries licht een tipje op van 
de sluier van de tentoonstelling die 
vanaf april te zien is in het Histo-
risch Centrum Aalsmeer op de His-
torische Tuin. En Frans Janssens no-
digt iedereen uit om in twee bussen 
mee te gaan op een excursie naar 
historisch Grave beneden de Sluis 
op 14 mei. Speciale aandacht is er 
dan voor de luchtlandingen tijdens 
de Slag om Arnhem in 1944. Oud 
Nuus is volgende week verkrijg-
baar in de Aalsmeerse boekhan-
dels en kost 4,50 euro. Wie in de ge-
schiedenis van Aalsmeer, Kalslagen 
en Kudelstaart geïnteresseerd is, 
kan echter beter begunstiger wor-
den van de stichting Oud Aalsmeer. 
Voor minimaal 15 euro per jaar krijgt 
u dan vier keer Oud Nuus! Opge-
ven kan bij de ledenadministra-
tie: Annigje Leighton-van Leeu-
wen: 0297-323553 of via de websi-
te: www.stichtingoudaalsmeer.nl/ 
Donateurschap.

Dansspektakel Dance Like 
a Star in De Bloemhof
Aalsmeer - Dance Like a Star staat 
bekend als een leuke en gezelli-
ge wedstrijd waar iedereen zijn of 
haar ding kan gaan doen. Zo hoe-
ven de deelnemers bijvoorbeeld niet 
ingeschreven te staan bij een ech-
te dansschool. Iedereen kan zijn of 
haar dansmoves laten zien. Daar 
komt ook nog eens bij dat de or-
ganisatie altijd de leukste en cool-
ste prijzen bedenkt. Meedoen is dus 
zeker de moeite waard! Op zon-

dag 3 april vindt Dance Like a Star 
plaats in Aalsmeer, in sporthal De 
Bloemhof aan de Hornweg. Naast 
het wedstrijdelement komt Cag-
gie Cullum van So you think you 
can Dance een workshop geven. 
Durf jij of je crew de strijd aan te 
gaan? Willen jullie met die felbe-
geerde beker naar huis? Schrijf je-
zelf en/of je crew dan snel in via: in-
schrijven@dancelikeastar.nl of via  
www.dancelikastar.nl

Speciale aandacht voor heesters en rozen

Snoeicursus op de Tuin
Aalsmeer - Aanstaande zaterdag 
12 maart organiseert de Histori-
sche Tuin Aalsmeer een snoeicur-
sus voor belangstellenden. Mede-
werkers en vrijwilligers laten de fijne 
kneepjes van het snoeien van bo-
men en heesters zien. Er gaat spe-
ciale aandacht gegeven worden aan 
het snoeien van fruitbomen, horten-
sia’s en rozen. De Tuinchef geeft een 
korte theoretische uitleg over snoei-
en in het algemeen en laat daarna in 
de praktijk zien hoe het beste hees-
ters gesnoeid kunnen worden. Het 

belangrijkste is vooral te snoeien 
waarbij het model van de plant ge-
handhaafd blijft. De demonstraties 
beginnen om 13.30 uur precies. De 
kosten bedragen 8.50 euro per per-
soon inclusief koffie in de pauze en 
een stencil met algemene snoeire-
gels. Aanmelden vooraf is een ver-
eiste en dit kan via htaalsmeer@
planet.nl of 0297-322562. Zie voor 
informatie de site: www.historische-
tuinaalsmeer.nl. De Tuin is te berei-
ken via het Praamplein, waar ook 
voldoende parkeerruimte is.

Humoristische ‘Op Stapel’ in 
Amstelveens Poppentheater
Amstelveen - Voor iedereen vanaf 
6 jaar brengt Unieke Zaken op za-
terdag 12 en zondag 13 maart de 
voorstelling ‘Op Stapel’ in het Am-
stelveens Poppentheater. Een ver-
haal over een man en een vrouw, die 
vol enthousiasme hun nieuwe een-
gezinswoning betreden, maar ver-
strikt raken in een verzameling do-
zen en tassen met legio spullen. De-
ze komische vertolking van het ver-
strijken van de tijd heeft een zeer 
goede werking op de lachspieren 
van de jeugd! De ouderen herken-
nen vooral de ups en downs in de 
liefde. Een voorstelling vol visuele 

grappen, beeldvondsten en cartoo-
neske ontsporingen voor iedereen 
die jong is of zich jong voelt! Aan-
vang beide dagen: 14.30 uur. Toe-
gangsprijs is 8,50 euro. Telefonisch 
reserveren kan op donderdag, vrij-
dag, zaterdag en zondag van 10.00 
tot 14.00 uur via 020-6450439 of via 
www.amstelveenspoppentheater.nl
Extra: Dozenruil: Neem een doos 
met een nutteloos voorwerp mee 
en schrijf op de doos waarom je het 
voorwerp niet meer wilt. Ruil je doos 
in het theater met een doos van ie-
mand anders. Zowel kinderen als 
ouders mogen meedoen!
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Koerdische uitdaging Davanti
Aalsmeer - Zaterdag 19 maart zul-
len de 16 dames van het Aalsmeers 
vrouwenensemble Davanti, op uit-
nodiging van het Koerdisch Cultu-
reel Centrum Newroz’ te horen en 
in Koerdische kleding te zien zijn in 
de Stadsgehoorzaal in Leiden. Ter 
ere van de Newroz, het Koerdisch 
nieuwjaar en de viering van het be-
gin van de lente, wordt een maal 
per twee jaar een concert georgani-
seerd met de bedoeling de Koerden 
en de Nederlanders nader tot elkaar 
te brengen en de integratie te be-
vorderen. Het Koerdische volk is het 
grootste volk ter wereld zonder ei-
gen staat. Koerdistan, letterlijk “het 
land van de Koerden”, is een etnisch, 
geografi sch en cultureel gebied dat 
verspreid ligt over delen van Turkije, 
Iran, Irak, Syrië en het vroegere Sov-
jet Unie. Er wonen naar schatting 
ruim een miljoen Koerden in Euro-
pa. Als gevolg van decennia lange 
culturele onderdrukking is er weinig 
ruimte geweest voor de ontwikke-
ling van de Koerdische taal en mu-
ziek. De Koerden waarderen de cul-

turele vrijheid in Nederland en zijn 
om die reden actief binnen de Ne-
derlandse samenleving. Het concert 
zal een mengeling zijn van Koer-
disch ritme en melodie met wester-
se klanken en harmonie. Het klas-
siek getinte Davanti zal drie Koerdi-
sche liederen zingen met af en toe 
een vleugje bekend Nederlands. Er 
is een a-capella gezongen lied, een 
lied met begeleiding door het Na-
mo-orkest, en het derde lied is ge-
zamenlijk met alle medewerkenden. 
Dit zijn onder andere het symfonie-
orkest Toonkunst uit Leiden, zang-
vereniging Cantate Domino uit Zoe-
terwoude, het Delfts gemengd koor 
Ars Vocalis, het studentenkoor De-
koor (winnaar korenslag 2007), de 
Koerdische zangers Deshti Kelhu-
ri en Kameran Mustefa en de muzi-
kale broers Azad en Hawar Zahawy. 
Het concert op 19 maart begint om 
20.00 uur in de Stadsgehoorzaal in 
Leiden aan de Breestraat 60. Meer 
informatie en kaartverkoop via 
www.kccnewroz.nl of www.davan-
ti.nl

Vuurdoop nieuwe dirigent bij popkoor
Jubileumconcerten Sonority 
vol eigentijdse muziek
Aalsmeer - Popkoor Sonority be-
staat twintig jaar. Hoogtepunt van 
het jubileumjaar zijn de concer-
ten die het Aalsmeerse koor op za-
terdagavond 19 en zondagmiddag 
20 maart in het Dorpshuis in Ku-
delstaart geeft. Bij die gelegenheid 
presenteert Sonority tevens haar 
nieuwe dirigent, Rik Henning. De 
dertigjarige Hagenaar leidt het koor 
in een programma dat oud en nieuw 
repertoire combineert. Met opmer-
kelijk veel nieuwe songs – zeven – 
willen de zangeressen en zangers 
graag hun hernieuwde elan en am-
bitie aan het Aalsmeerse publiek to-
nen. Over het jubileumconcert en 
het Sonority van nu vertellen voor-
zitter Martin van der Klauw en Rik 
Henning. “Wij hebben er erg veel 
zin in”, zegt Van der Klauw, al jaren 
koorlid en sinds begin dit jaar voor-
zitter. “Ik verwacht dat de bezoekers 
prettig verrast zullen zijn.” Hij weet 
dat de vaste bezoekerskern zal ko-
men, maar hoopt ook nieuw publiek 
aan te kunnen boren. Dat was een 
van de redenen om als concertloca-
tie te kiezen voor het Dorpshuis, dat 
een goede naam heeft, centraal ge-
legen is en veel bezoekers aan kan. 
Volgens Van der Klauw is het reper-
toire van Sonority eigentijdser ge-
worden. De koorleden voelen zich 
er wel bij. “Er is een trend naar nieu-
wer repertoire, naar recente mu-
ziek. Maar we gooien niet alles zo-
maar weg. ‘Zonder Jou’, ‘Avond’, ‘Le-
mon Tree’, ‘Dust in the Wind’ en ‘The 
Way we were’ zijn evergreens die 
in onze genen zitten. Die willen we 
blijven zingen.” Van der Klauw ver-
volgt: “Maar iets nieuws brengen 
heeft voortaan hoge prioriteit”. Op 
het jubileumconcert zingt het pop-
koor onder meer songs van Caro 
Emerald, Amy Macdonald, Anouk 
en Krezip. 

Relatief jong koor
Dirigent Rik Henning, die op het 
Utrechtse conservatorium koordi-
rectie studeerde, piano en trompet 
speelt en ook zelf zingt: “Op zoek 
naar een nieuw koor kwam ik bij So-
nority uit. Het klikte snel, en dat vind 
ik het belangrijkste. Het moet een 
groep mensen zijn met wie je door 
één deur kunt.” Dat hij zelf zo jong 
is en de meeste koorleden een stuk 
ouder, deert hem niet. “In de koren-

wereld is het relatief een jong koor,” 
zegt Henning. “Toen ik binnen-
kwam, waren ze stil, rustig, zelfs ti-
mide. Maar ze beginnen goed los te 
komen. Ik wil proberen er nog meer 
durf in te krijgen. Verder wiI ik met 
het koor graag presteren. Al weet ik 
ook dat zingen gewoon een hobby 
van ze is. Ik kan eisen, maar niet te 
veel!” Voorzitter en dirigent zijn het 
erover eens dat Sonority nieuwe we-
gen zal moeten blijven inslaan. Niet 
alleen in repertoire. Ook met podi-
umopstellingen, choreografi e, apar-
te nummers voor bijvoorbeeld alleen 
de vrouwen of zingen in vijf partijen 
in plaats van de vier gebruikelijke. 
Kortom, meer creativiteit. 

Opgericht in 1990
Sonority, voortgekomen uit een lo-
kaal katholiek kerkkoor, is in 1990 
opgericht. Van het huidige koor zijn 
Rina van Diemen en Hans van der 
Raad nog van de eerste lichting. Olaf 
van Rijn was de eerste dirigent, zes 
jaar lang. Het koor zong die jaren 
veel balladachtige nummers. Van 
Rijns opvolger was George Over-
meire, die Sonority twaalf jaar leid-
de en het omvormde tot popkoor. 
“Overmeire heeft ons groot gemaakt 
en een prachtig repertoire opge-
bouwd”, stelt Van der Klauw vast. De 
omvang van het popkoor wordt be-
wust redelijk bescheiden gehouden. 
Er zijn ongeveer 35 leden, waarvan 
tweederde, netjes verdeeld, bestaat 
uit sopranen en alten. De overige 
twaalf zijn tenoren en bassen. Twee 
bassen en twee sopranen erbij, dat 
zou volgens de voorzitter en de diri-
gent welkom zijn. Een extra attrac-
tie tijdens de jubileumconcert-da-
gen is het gastoptreden van de clo-
seharmony groep Grof Volkoor’n uit 
Amsterdam. De algehele presenta-
tie is in handen van Jolanda Poort-
vliet. Sonority zelf zingt twee blok-
ken, met in totaal zestien nummers. 
Het concert zaterdag 19 maart be-
gint om 20.00 uur en is rond 22.15 
uur afgelopen. Zondag 20 maart is 
de aanvang 14.30 uur en het ein-
de circa 16.45 uur. Kaarten inclusief 
drankje na afl oop kosten per stuk 
10 euro (8,50 euro voor donateurs) 
en zijn vanaf heden verkrijgbaar bij 
Marja van der Jagt, telefoon 329279 
of via info@sonority.nl. Zie voor 
meer informatie www.sonority.nl. 

‘Flock of Angels’ maandag 
live op Radio Aalsmeer
Aalsmeer - Afgelopen 4 maart 
heeft de band ‘Flock of Angels’ de 
cd release gehad in Noordwijk en 
aanstaande maandag 14 maart is 
de viermansformatie te gast in het 
programma Dragnet van Radio 
Aalsmeer. De relatief jonge band, 
eind 2009 opgericht, komt voort uit 
stijlen als rock, post-rock, grunge, 
(hard)rock, psychedelica, etc. Gaan-
deweg is een volledig eigen sound 
en stijl ontwikkeld. Drummer is Gijs 
Vleeshouwers (18 jaar). Hij drumt 
nu ongeveer 4 jaar in verschillen-
de bands en tijdens projecten en 
treedt ook regelmatig op. Op 17-ja-
rige leeftijd heeft Gijs onder ande-
re in het voorprogramma van Jan 
Smit opgetreden. Rick Zitman (19 
jaar) is de basgitarist van Flock of 
Angels. Rick heeft zijn leven ge-
wijd aan het bespelen van de bas. 
Hij heeft in meerdere formaties ge-
speeld en heeft nu zijn zinnen vol-
ledig op deze band gezet. Zanger 
en gitarist Mark Verweijmeren (21 

jaar) speelt al sinds mensenheuge-
nis gitaar en schrijft daarbij in stij-
len variërende van ballads tot hard-
rock en grunge, maar combineert 
dit ook rustig met post-rock. En last 
but not least: Gitarist Leon van Am-
sterdam (18 jaar). Hij speelt onder 
andere in Nevermind Us en heeft als 
hoofdinvloeden Pink Floyd, Nirvana, 
Roosbeef, Joy Division, Jimi Hen-
drix en onder andere the Cure. Met 
zowel covers als frisse eigen num-
mers met een geheel eigen sound 
valt de sound altijd wel bij iemand 
in de smaak. Luister maandagavond 
14 maart naar Dragnet van 20.00 tot 
23.00 uur op Radio Aalsmeer. 
Wil je de band een vraag stellen of 
het album winnen? Zorg dan dat je 
belt naar 0297-325858 . De beste en 
leukste vragen worden beloond met 
een album. Uiteraard is het ook mo-
gelijk om live in de studio aanwe-
zig te zijn,laat het weten door een 
mail te sturen naar jan@dragnet-
aalsmeer.nl.

Flora speelt Celtic sounds
Aalsmeer - Zaterdag 12 maart 
geeft muziekvereniging Flora weer 
haar jaarlijkse donateurconcert in 
de burgerzaal van het gemeente-
huis aan het Raadhuisplein. Dit jaar 
heeft het concert als thema Cel-
tic Sounds. Bezoekers kunnen luis-
teren naar muziek die zo kenmer-
kend is voor Ierland en Schotland. 
Flora speelt tijdens dit concert on-
der andere Land of Legends van 
Andreas Ludwig Schulte en het wel-
bekende Lord of the dance van Ro-
nan Hardiman ontbreekt niet op het 
programma. Helga Buitelaar, zange-
res, zal tijdens het concert enkele 
liederen ten gehore brengen. Helga 
werkt als muziekdocente en richt-
te in Gorcum een kinderzangwerk-
plaats op. Ze studeerde fl uit aan het 

conservatorium en volgde diverse 
cursussen op het gebied van onder 
andere zang, kleinkunst, percus-
sie en ze hield zich bezig met his-
torische en folkmuziek. Het jeugd-
orkest van Flora gaat ook van zich 
laten horen. Deze groep meisjes en 
jongens hebben veel plezier in mu-
ziek maken en spelen vol enthousi-
asme hun partijen mee. 
Beide orkesten staan onder leiding 
van Dick-Jan Veerbeek en de pre-
sentatie is in handen van Lucy El-
fering. Het concert start om 20.00 
uur, de zaal is open vanaf 19.30 uur. 
Kaarten zijnverkrijgaar aan de zaal 
en kosten 7,50 euro voor volwasse-
nen, kinderen en 65+ers betalen 5 
euro. Donateurs hebben gratis toe-
gang.

Nieuwe single ‘Laat het feest 
beginnen’ van Jan Leliveld
Aalsmeer - ‘Laat het feest begin-
nen’ is de nieuwe single van Jan 
Leliveld. De single is een voorloper 
op het nieuwe album van Jan Leli-
veld en komt op 11 maart offi cieel 
uit. Het lied geschreven door Je-
roen Englebert en Peter van Asten 
beschrijft een optreden van Jan Le-
liveld. 
Na de hit ‘Marianne’ is het aantal 
optredens van Jan aanzienlijk toe-
genomen en zoals vele fans we-
ten maakt Jan van elk optreden een 
groot feest. Ook in de videoclip is te 
zien, dat Jan er één groot feest van 
maakt. Afgelopen maandag 28 fe-
bruari is de videoclip ‘Laat het feest 
beginnen’ opgenomen in café ’t 
Leeuwtje in Noorden. Jan had een 
oproep gedaan bij familie, vrienden, 
kennissen en uiteraard zijn fans om 
te fi gureren in de videoclip en zo’n 
honderdtal mensen kwamen hierop 
af om er één groot feest van te ma-
ken! De videoclip is onder andere 
op youtube te zien. De single ‘Laat 

het feest beginnen’ wordt ook uitge-
bracht op CD-single met als B-kant 
‘Zij hoort bij mij’ tevens geschreven 
door Jeroen Englebert. De single is 
onder andere via www.janleliveld.nl 
te koop, ook kan de single gedown-
load worden via ITunes en Target 
Media. Wie ‘Laat het feest beginnen’ 
live wil meemaken, kan in de agen-
da van Jan op de site zien waar hij 
mag optreden de komende periode. 

Caritas voert Crucifi xion uit
Rijsenhout - Na een indrukwek-
kende uitvoering vorig jaar in de 
Paaskerk van Amstelveen voert In-
terkerkelijk koor Caritas dit jaar 
The Crucifi xion uit op donderdag 
21 april in Het Lichtbaken aan de 
Aalsmeerderweg in Rijsenhout. Het 
verhaal begint op het moment dat 
Jezus met zijn discipelen in Gethse-
mane komt en eindigt met zijn dood 
aan het kruis. The Crucifi xion is een 
Oratorium in 1887 gecomponeerd 

door Sir John Stainer en waarvan de 
tekst eigenlijk een meditatie was op 
het lijden van Christus. Door tekst 
en muziek samen te brengen werd 
dit een zeer doorvoeld en emotio-
neel stuk. Een muziekstuk dat goed 
past in de stille week naar Pasen. 
Dirigent van Caritas is Arie Vooys en 
Peter van Dongen heeft de leiding 
over het combo. De uitvoering be-
gint om 20.00 uur. De toegang is vrij. 
Iedere belangstellende is welkom.

In gesprek met 
Richard op radio
Aalsmeer - Richard Kortenoeven is 
de zoon van een Aalsmeerse bloe-
menkweker. Zijn ouders hebben 
hem gestimuleerd om te gaan stu-
deren. Dat heeft hij gedaan en hij is 
nu leider/leraar aan de DTS, de Dis-
ciple Training School, onderdeel van 
Jeugd met een Opdracht te Amster-

dam. Hij is een gepassioneerd ver-
teller. Het geloof is de rode draad 
in zijn leven. Met veel overtuiging 
kan hij vertellen over zijn zoektocht 
naar God. Wie zijn verhaal wil horen, 
ook over de ark van Noach die nu 
in Aalsmeer is, luistert naar Radio 
Aalsmeer op dinsdag 15 maart van-
af 20.00 uur. Dan heeft Henk Heil 
een gesprek met Richard in de stu-
dio. Radio Aalsmeer is te beluiste-
ren op 99.0 op de kabel of op 105.9 
in de ether.

2 Jubilarissen bij Con Amore
Aalsmeer - Tijdens de jaarvergade-
ring zijn twee leden van Aalsmeers 
mannenkoor Con Amore in het zon-
netje gezet. Jan Mank is 25 jaar lid 
van Con Amore,een trouwlid die el-
ke week vanuit Ter Aar naar de re-
petitie komt. Hij ontving de bonds-
speld, oorkondes, een tinnen bord 

en een mooie plant voor het thuis-
front uit handen van voorzitter Dick 
van Wees. Joop Piet is 40 jaar lid van 
Con Amore. De oud voorzitter ont-
ving de gouden Con Amore speld, 
oorkondes, een herinneringsplaat 
en een mooie plant voor het thuis-
front. 

Nieuw adres 
Israel Centrum
Aalsmeer - Op een nieuwe loca-
tie en een ander tijdstip wordt aan-
staande zaterdag 12 maart weer 
een verkoop door het Israel Produc-
ten Centrum gehouden. Het nieu-
we onderkomen is in het gebouw 
van de Levend Evangelie Gemeen-
te aan de Kruisweg 55 in Aalsmeer-
derbrug. Van 13.00 tot 16.00 uur 
zijn belangstellenden welkom om 
de nieuwste producten uit Israel te 
komen bekijken. Onder andere sie-
raden, boeken, wijnen en huidver-
zorgingsproducten worden te koop 
aangeboden. Op de bodylotions, ze-
pen en shampoos wordt overigens 
deze dag tien procent korting gege-
ven. Israel consulente Diny Wichers 
heet iedereen van harte welkom. 
Voor informatie kan gebeld worden 
naar 020-6455530.

Kienavond bij 
Supporters 
Kudelstaart - Vanavond, donder-
dagavond 10 maart, organiseert de 
Supporters Vereniging Kudelstaart 
een kienavond met vele mooie prij-
zen in het Dorpshuis. 
Veertig fantastische prijzen liggen 
te wachten op een nieuwe eigenaar. 
Wie het snelst zijn kienblaadje vol 
heeft, mag als eerste een keuze ma-
ken uit de vijf fantastische prijzen 
die in elke ronde te winnen zijn. Na 
vier ronden wordt pauze gehouden 
om even te genieten van een kopje 
koffi e of een drankje. 
Als de acht ronden gespeeld zijn, 
komt de knaller van deze avond, een 
superprijs met een waarde van on-
geveer 125 euro. 

Het kienen begint om 20.30 uur en 
iedereen is welkom.

Kunstbende zoekt talent 
Hoofddorp - De jongerenorganisa-
tie Kunstbende komt met veel nieuw 
talent naar Hoofddorp! Op zaterdag 
26 maart vindt de provinciale voor-
ronde plaats van Noord-Holland in 
cultuurgebouw Duycker. Zie jij in je-
zelf ook een ware artiest? Iedereen 
kan zich inschrijven voor dé wed-
strijd voor jong creatief talent via de 
website: www.kunstbende.nl. Het 
thema van 2011 is illusie, een veel-
zijdig thema, wat is gekozen door 
de Kunstbende-deelnemers zelf. De 
bedoeling is om alles te geven tij-
dens een maximaal vijf minuten du-
rend moment of fame. 
Iedereen tussen de 13 en 18 jaar 
kan zich opgeven via de website 
voor één van de volgende catego-

rieën: taal, muziek, fi lm en animatie, 
dans, theater en performance, expo, 
fashion en DJ. Alle eerste prijswin-
naars gaan door naar de landelijke 
fi nale. Deze wordt gehouden in de 
Westergasfabriek te Amsterdam op 
zaterdag 23 april. Daar zul je voor 
een groot enthousiast publiek je act 
nog eenmaal opvoeren om een lan-
delijke titel te veroveren. Er staan 
leuke prijzen op de deelnemers te 
wachten, bijvoorbeeld een master-
class die aansluit op jouw catego-
rie, optredens tijdens festivals zo-
als Dance4Life of Mystery Land en 
meer. 
De talentenjacht in Duyker op 26 
maart begint om 12.30 uur. De en-
tree bedraagt voor publiek 5 euro.

Theatervoorstelling voor jeugd 
‘Ongewone gebeurtenissen’ 
Hoofddorp - De komische, slap-
stickachtige voorstellingen van 
beeldend kunstenaar en theater-
maker Peter Zegveld zijn een feest 
om naar te kijken. In ‘Ongewone ge-
beurtenissen’ neemt hij de wereld 
van het toeval onder de loep. De ba-
nanenschil waar niemand op stapt, 
het kleingeld dat op de cent af pre-
cies de hoeveelheid blijkt te zijn die 
je nodig hebt of de ochtend dat je 
wakker wordt net voordat de wek-
ker afgaat. Zijn er buitenaardse 
krachten aan het werk? Kun je toe-

val beïnvloeden? Is de hooiberg no-
dig om de naald te vinden? Bestaat 
toeval niet? Of komt het je toeval-
len? Peter Zegveld is met de try-out 
van ‘Ongewone gebeurtenissen’ op 
zondag 27 maart om 14.00 uur te 
zien in De Nieuwe Zaal in Schouw-
burg De Meerse. De voorstelling is 
geschikt voor kinderen vanaf 5 jaar. 
Kaarten voor ‘Ongewone gebeurte-
nissen’ zijn verkrijgbaar via de kas-
sa van Schouwburg De Meerse, te-
lefoon 023 55 63 707, of via www.de-
meerse.com.
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Peter Spaargaren van Josef Danners BV met Astrid van de Geest van Au-
to Maas.

Acties 100-jarige Seat-dealer
Josef Danners ‘Klant van 
de maand’ bij Auto Maas
Aalsmeer - Auto Maas uit Aalsmeer 
heeft het Duitse bloemenexportbe-
drijf Josef Danners BV uitgeroepen 
tot ‘Klant van de Maand’. In het ka-
der van het 100-jarig bestaan van 
Auto Maas in 2011 beloont de Seat-
dealer voor de regio Aalsmeer, Ku-
delstaart, Uithoorn, De Ronde Ve-
nen en Amstelveen dit jaar iedere 
maand een privé of zakelijke klant 
voor de prettige jarenlange samen-
werking. Met tien Seat’s in het wa-
genpark kwalificeerde Josef Dan-
ners BV zich in februari meer dan 
terecht voor deze titel. 
Josef Danners BV is van oorsprong 
een Duitse onderneming en expor-
teert nu zelf bloemen vanuit Ne-
derland naar Duitsland, naar zijn 
eigen cash & carry’s. Het Duitse 
bloemenexportbedrijf, dat al dertig 
jaar bestaat en in Aalsmeer is ge-
vestigd in het oude Zurel-pand op 
het VBA-terrein, is al jarenlang een 
vaste waarde voor Auto Maas. Af-
gelopen maand bekrachtigde Au-
to Maas de prettige samenwerking 
met Josef Danners BV door het be-
drijf uit Aalsmeer uit te roepen tot 
‘Klant van de Maand’. Namens het 
bloemenexportbedrijf nam Peter 
Spaargaren op 15 februari de fe-
licitaties in ontvangst. “Wij zijn ui-
termate content met de jarenlan-
ge prettige samenwerking met Jo-
sef Danner BV en de grote loyaliteit 
van het bedrijf ten opzichte van Au-
to Maas en onze Seat-modellen”, al-

dus Astrid van de Geest van Auto 
Maas. De Seat-dealer onderstreep-
te die waardering door een prachtig 
TW Steel-horloge aan Peter Spaar-
garen uit te reiken. Bovendien ont-
vingen alle medewerkers van Josef 
Danners BV een stijlvolle USB-stick 
van Auto Maas. “Auto Maas en Seat 
zijn voor ons bedrijf al jarenlang 
een vaste waarde”, verklaart Peter 
Spaargaren van Josef Danner BV. 
“Voor ons is het ideaal om een auto-
bedrijf als Auto Maas in onze direc-
te omgeving te hebben. Daarnaast 
vormt de combinatie van de moder-
ne, dynamische modellen van Seat 
met de prettige relatie en het hoge 
serviceniveau van Auto Maas voor 
ons meer dan genoeg reden om hen 
de zorg over een belangrijk deel van 
ons wagenpark toe te vertrouwen.” 
De verkiezing ‘Klant van de Maand’, 
waarbij de familie Bosscher in janu-
ari in deze reeks het spits afbeet, is 
slechts één van de activiteiten die 
Auto Maas dit jaar ontplooit als on-
derdeel van het 100-jarig bestaan 
van het Seat-dealerbedrijf. Binnen-
kort introduceert de Seat-dealer 
voor de regio Aalsmeer, Kudelstaart, 
Uithoorn, De Ronde Venen en Am-
stelveen bijvoorbeeld een aantal 
aantrekkelijke actiepakketten voor 
alle Seat-modellen, met volop con-
sumentenvoordeel. 
Bovendien verwacht Auto Maas dit 
jaar een aantal belangrijke, nieuwe 
modellen in de showroom.

Restaurantweek in Kempers Roef
Kudelstaart - Voor het eerst doen 
de nieuwe eigenaren van De Kem-
pers Roef, Sebastiaan Kant en Kel-
ly de Haan, mee aan de landelijke 
restaurantweek van 16 tot en met 
20 maart. Wie deze dagen gaat ken-
nis maken wordt getrakteerd op een 
overheerlijk diner. Het voorgerecht 
is een combinatie van tonijn op di-
verse manieren bereid. Het hoofd-
gerecht bestaat uit een zacht ge-
gaarde kalfssukade met een crème 
van pastinaak en morille crème 
saus. Het drie gangen diner, voor 

slechts 27,50 euro overigens, wordt 
besloten met een witte chocolade 
parfait met pistache, crème brûlée 
van bitterkoekjes en een mousse 
van mango. Tijdens de restaurant-
week is het ook mogelijk om ande-
re of meerdere gangen te bestellen 
tegen ook heel aantrekkelijke prij-
zen. Reserveren wordt aanbevolen. 
Restaurant De Kempers Roef aan 
de Kudelstaartseweg 228 is telefo-
nisch bereikbaar via 0297-324145. 
Kijk voor meer informatie eens op 
ww.dekempersroef.nl.

Start inbreng tweedehands 
kleding bij Shabbiez
Aalsmeer - In het pand aan de 
Dorpsstraat waar nu nog Van Iperen 
gevestigd zit, komt een spiksplinter-
nieuwe winkel zonder spiksplinter-
nieuwe kleding. Jawel, moeder Let-
ta met haar dochter Simone gaan 
hier een tweedehands kledingwin-
kel beginnen. Letta kwam vaker in 
dit soort winkels waardoor het idee 
ontstond om dit ook in Aalsmeer te 
gaan doen. Samen met haar man en 
hun dochter is het idee uitgewerkt. 
Er moest natuurlijk een naam wor-
den verzonnen en een logo wor-
den ontworpen. Hiervoor hebben 
ze de hulp in geroepen van goede 
vriendin Wendy Noordam. Zij heeft 
het logo ontworpen en Alex Boom 
van Boom Belettering heeft het ge-
maakt. “Shabby betekent oud. We 
hebben er een nieuw tintje aan ge-
geven en zodoende werd het Shab-
biez”, vertelt Letta. Ook moest na-
tuurlijk een onderkomen worden 
gezocht. Hiervoor werd de make-
laar ingeschakeld om een geschikt 
pand te vinden en het balletje ging 
rollen. Letta vertelt: “Ondernemen 
zit in ons bloed. Mijn man heeft 
lang een winkel gehad, waar ikzelf 
ook in meewerkte. En onze doch-
ter bezit natuurlijk dezelfde genen! 
Het komt nu ineens wel erg dicht-
bij, best spannend allemaal. Maar 
we hebben er het volste vertrouwen 
in dat het gaat lopen. We krijgen op 
één april de sleutel van de winkel en 
willen graag half april openen, maar 
eerst moeten we natuurlijk kleding 
binnenkrijgen, heel veel kleding. 
We hebben al wel wat liggen, maar 
zijn nog op zoek naar kinderkleding 
vanaf maat vierenzeventig (die he-
le kleine babymaatjes gaan we niet 
doen, dat loopt niet) en dameskle-
ding vanaf maat extra small tot on-
geveer maat zesenveertig. De kle-
ding moet natuurlijk schoon, fris 
gewassen, gestreken, vlekvrij en in 
goede staat zijn en niet geheel on-
belangrijk: het moet absoluut merk-
kleding zijn. Ook schoenen, tassen, 
riemen en overige accessoires gaan 
we erbij doen. Vanaf heden kan ie-

dereen zijn spullen bij ons inbren-
gen. Wij kunnen het komen opha-
len of je mag het zelf bij ons ko-
men brengen.” Voor informatie en 
afspraken hieromtrent, bel met Let-
ta: 06-40870747 of met Simone: 06-
42172017. 

Tweede kans
Simone vertelt enthousiast verder 
over hun grote avontuur: “De be-
doeling is dat het een gezellige win-
kel gaat worden. We gaan meteen 
vanaf 1 april aan de slag om er een 
knusse en frisse zaak van te ma-
ken. Ook de borden voor op de ge-
vel zijn in de maak. Het is niet zo dat 
je alleen kleding kan komen bren-
gen, maar dat je lekker bij ons komt 
snuffelen voor wat nieuws. Vandaar 
dat we benadrukken dat de kleding 
niet uit het jaar kruik moet komen, 
maar bijvoorbeeld na een miskoop, 
of gewoon een verkeerde aanschaf, 
een nieuwe eigenaar verdient. Mis-
schien ken je het wel: Je hebt vast 
weleens hele leuke laarzen gekocht 
die achteraf toch net ietsje te krap 
zaten. Nou, breng ze bij ons en ze 
krijgen een tweede kans! Met in-
brengen krijg je van ons een in-
schrijfformulier en een klantnum-
mer. Hierop staat de uiterste afhaal-
datum, die twee maanden na in-
breng is. Bij inname wordt ook met-
een afgesproken wat er met de kle-
ding moet gebeuren, mits het niet 
verkocht wordt. Als het binnen één 
week na de verstreken termijn niet 
bij ons opgehaald is, dan schenken 
wij het aan een goed doel. De waar-
de van de artikelen bepalen wij, 
eventueel in overleg met de klant. 
De opbrengst ervan is voor veertig 
procent voor de klant en zestig pro-
cent voor Shabbiez.” Shabbiez gaat 
zich vanaf 15 april vestigen aan de 
Dorpsstraat 31 in het centrum. Let-
ta en Simone zijn benieuwd wat u 
vindt na een zoektocht in uw kle-
dingkasten, er is vast genoeg han-
del bij voor beide partijen. 

Door Miranda Gommans

NL Doet bij Boerenvreugd
Aalsmeer - Op initiatief van het 
Oranjefonds worden op 18 en 19 
maart overal in Nederland klus-
sen aangepakt door organisaties en 
clubs, om hun maatschappelijke be-
trokkenheid bij goede doelen te on-
derstrepen. 
Ook in Aalsmeer is door een aan-
tal organisaties klussen aangemeld. 
Onder andere Kinderboerderij Boe-
renvreugd is zeer actief met drie 
projecten. De vaste vrijwilligers van 
de kinderboerderij zullen enthousi-
aste vrijwilligers van bedrijven en in-
stellingen begeleiden bij onder an-
dere het vernieuwen van het straat-
werk en het herbestemmen van de 

kruidentuin. Ter ondersteuning ont-
vangt de kinderboerderij van het 
Oranjefonds 500 euro als bijdrage in 
de kosten. De kinderboerderij hoopt 
op deze manier niet alleen het nodi-
ge werk gedaan te krijgen, maar ook 
dat er enthousiaste vrijwilligers blij-
ven hangen. Bedrijven en instellin-
gen die hun medewerkers in staat 
willen stellen om een bijdrage te le-
veren, kunnen zich nog aanmelden 
voor één of meerdere klussen via 
www.nldoet.nl. Ook mensen die op 
eigen houtje willen komen helpen 
op 18 of 19 maart, kunnen zich mel-
den bij de kinderboerderij, tel. 0297-
326571.

Bouw handelsterrein Oost 
Waterdrinken en Flora
Aalsmeer - Op vrijdag 4 maart heb-
ben Waterdrinker Aalsmeer bv en 
bloemenveiling FloraHolland samen 
een eerste stap gezet in de ontwik-
keling van handelsterrein FloraHol-
land Oost, het gebied aan de oost-
zijde van de veiling in Aalsmeer. Met 
de ondertekening van een samen-
werkingsovereenkomst gaven bei-
de partijen het startsein voor het 
bouwrijp maken van een deel van 
het terrein. 
De vraag naar verwerkingsruim-
te door exporteurs en groothan-
delaren op het complex van Flo-
raHolland Aalsmeer trekt weer 
aan. Met de ontwikkeling van Oost 
maakt FloraHolland ruimte voor de 
groei van klanten. Met ongeveer 
200.000 vierkante meter is het nieu-
we bedrijventerrein een substantië-
le uitbreiding van de marktplaats in 
Aalsmeer, waar vraag en aanbod in 
de sierteeltsector worden gekop-

peld. Waterdrinker Aalsmeer bv is 
de eerste ondernemer die start op 
FloraHolland Oost. Waterdrinker is 
Europees marktleider in de export 
van kamer- en tuinplanten en gaat 
er nieuwbouw realiseren, waar alle 
exportactiviteiten worden gecentra-
liseerd.

Investering toekomst
Marcel Claessen, vestigingsmana-
ger van FloraHolland Aalsmeer, be-
nadrukte in zijn toespraak bij de on-
dertekening deze ontwikkeling te 
zien als een investering in de toe-
komst van marktplaats Aalsmeer. 
“Hiermee wordt zichtbaar dat het 
vertrouwen in de toekomst van de 
sierteeltsector weer aantrekt”, aldus 
Claessen. FloraHolland ontsluit het 
handelsterrein Oost logistiek met 
een brug naar het centrumgebouw. 
Deze verbinding is ook voor klanten 
van de veiling toegankelijk.

Femke Albers, Saskia Litjens en Karin de Veij zijn drie van de 50 vrijwilligers in 
de Wereldwinkel Aalsmeer.

Feestje in Wereldwinkel
Aalsmeer - Vorig jaar 27 februari 
heeft Saskia Litjens-Rill de nieuwe 
Wereldwinkel in de Zijdstraat 15 ge-
opend. Het eerste jaar in het nieu-
we pand kan een succes genoemd 
worden. De vaste klanten bleven 
komen en veel nieuwe klanten heb-
ben de weg naar de Wereldwinkel 
gevonden. Saskia heeft haar belofte 
tijdens de opening waargemaakt, ze 
draait al een jaar winkeldiensten als 
vrijwilliger op de vrijdagavond. Veel 
nieuwe mensen hebben zich aan-
gemeld in het afgelopen jaar, voor 
het eerst is er dus een vrijwilligers-
stop. Aanmelden voor de wachtlijst 
is uiteraard wel mogelijk, bij ziekte 
of vakantie zijn er vast weer mensen 
nodig. Tijdens het 1 jarig bestaan 

van de Wereldwinkel Aalsmeer in-
troduceert Fair Trade Original een 
nieuwe productlijn en daarmee is de 
etalage versierd. Want, met de nieu-
we, vrolijke en kleurrijke feestarti-
kelen kan een feestje nu ook fair-
trade versierd worden. De kaars-
jes, de mobiles, de lantaarns en de 
vlaggen komen van Brac Aarong in 
Bangladesh. De mensen, die daar 
werken, zijn ware meesters in vro-
lijk en felgekleurd knip- en plak-
werk. Voor een lekker fair en feeste-
lijk etentje is de Wereldwinkel trou-
wens ook een goed adres: Vonkel-
wijn, heerlijke rode en witte wijn of 
rosé, vruchtensappen, kooksauzen, 
rijst en onder andere lekkere koe-
ken en snoepgoed. 

Wegwijzer belastingvoordeel 
voor chronisch zieken
Aalsmeer - Chronisch zieken en 
gehandicapten hebben jaarlijks ge-
middeld 2000 euro aan extra kos-
ten vanwege hun ziekte of beper-
king. Gelukkig zijn die kosten deels 
aftrekbaar via de belastingdienst. 
Daarvoor geldt een wirwar aan re-
gels. Om die inzichtelijk te maken, 
lanceerde de Chronisch zieken en 
Gehandicapten Raad (CG-Raad) de 
site www.meerkosten.nl. 
Voor mensen met hoge zorgkos-
ten geeft deze site een praktische 
handleiding bij de aangifte inkom-
stenbelasting over het jaar 2010, die 
voor 1 april ingediend moet zijn bij 
de belastingdienst. Daarnaast be-
vat de site uitleg over de Wet tege-
moetkoming chronisch zieken en 
gehandicapten (Wtcg) en informa-
tie over andere tegemoetkomingen 
en financiële regelingen. Met be-
hulp van de site kan men honder-
den euro’s terugverdienen bij de be-
lastingdienst. Het gaat dan om spe-
cifieke kosten, zoals medische hulp, 
voorgeschreven medicijnen, dieet 
op doktersadvies en vervoer van en 
naar het ziekenhuis. 

Wijzigingen 
Ten opzichte van vorig jaar is de af-
trek op een aantal punten veran-
derd. Zo is de aftrek van dieetkos-
ten sterk gewijzigd en is het niet 
langer mogelijk om de eigen bijdra-
ge AWBZ over voorgaande jaren af 
te trekken. 
In begrijpelijke taal geeft de site uit-
leg over het invullen van de belas-
tingaangifte 2010. De site volgt de 
opbouw van het elektronische aan-
gifteformulier van de belasting-
dienst, waardoor het gelijktijdig en 
stapsgewijs te gebruiken is. Reken-
voorbeelden verduidelijken hoe ge-
maakte kosten terug te verdienen 
zijn. Hoe hoog dat bedrag is, hangt 
af van het inkomen en dat van de 
eventuele fiscale partner. Wie geen 
internet heeft, kan de brochure be-
lastingvoordeel 2010 ook schriftelijk 
bestellen. 
Dit kan door 5,80 euro over te ma-
ken op rekeningnummer 3188522 
ten name van de CG-Raad te 
Utrecht, onder vermelding van be-
lastingbrochure 2010, naam, adres, 
postcode en woonplaats. 

Slechtvalken nog in Aalsmeer
Aalsmeer - De watertoren is bij de 
slechtvalken nog steeds in beeld als 
broedlocatie. De vogels worden bin-
nen de gemeente regelmatig ge-
spot door inwoners rond de toren, 
maar ook in tuinen. Zo landde vo-
rige week een Slechtvalk met prooi 
in een tuin aan de Kudelstaartse-
weg en kon mevrouw Tineke Wilhel-
mus een prachtige foto maken van 
de vogel op de heg van haar achter-

tuin in de IJsvogelstraat in de Horn-
meer, nabij de watertoren. De stich-
ting Werkgroep Slechtvalk Aalsmeer 
houdt overigens geïnteresseerden 
via de Nieuwe Meerbode op de 
hoogte van alle perikelen rond de 
slechtvalken: Wel of niet broeden, 
zelfde stel, dit jaar wel kleintjes, etc. 
U/jij leest vanzelf meer over deze 
bijzondere, beschermde en gevleu-
gelde inwoners.

Korte video’s bij Filmclub
Aalsmeer - Maandagavond 14 
maart is er weer een clubavond van 
de Film- en Videoclub Aalsmeer. 
Deze avond worden de videopro-
ducties gemaakt door de drie groe-
pen clubleden vertoond. 
De groepen hadden de opdracht 
gekregen een korte videofilm te 
maken naar aanleiding van een 
spreekwoord. Clublid Jan Ran is in 
het bezit gekomen van een aantal 
korte videoproducties en zal een se-
lectie hiervan vertonen. De F&VA is 
nog steeds op zoek naar nieuwe le-
den. Mensen die geïnteresseerd zijn 
in het filmen met een videocamera 

zijn van harte welkom op één van 
de komende clubavonden. Vooral 
het monteren op een PC van video-
opnamen, die gemaakt zijn met de 
nieuwste HD camera’s, geven nog 
wel eens wat problemen. 
Op de videoclub kan men altijd te 
rade gaan. De clubavonden van de 
F&VA worden op maandagavond 
om de veertien dagen gehouden in 
gebouw ’t Anker aan de Oosteinder-
weg 273a in Oost en beginnen om 
20.00 uur.
Informatie over de F&VA via 
tel. 326344 of via de website  
www.videoclubaalsmeer.nl.

Dierenbescherming organiseert 
lezing Wereld Natuur Fonds
Aalsmeer - Op dinsdag 15 maart 
organiseert de Dierenbescherming 
Aalsmeer en omstreken, na afloop 
van haar jaarvergadering, een le-
zing verzorgd door het Wereld Na-
tuur Fonds. 
De lezing begint ongeveer om 21.00 
uur en zal plaatsvinden in het pand 
van de Dierenbescherming aan de 
Beethovenlaan 122. Niet-leden zijn 
ook van harte welkom. De entree is 
gratis. Het Wereld Natuur Fonds zet 
zich op veel manieren in voor be-
dreigde diersoorten. Allereerst na-
tuurlijk door de bescherming in hun 
eigen gebied door middel van ver-
schillende veldprojecten. Bijvoor-
beeld door trainen en financieren 
van anti-stropersbrigades. Maar 
ook door samen met de lokale be-
volking te zoeken naar alternatie-
ve, duurzame bronnen van inkomen 
en haar te helpen conflicten met 
wilde dieren te voorkomen (bron: 

www.wnf.nl). Daarnaast beschermt 
het Wereld Natuur Fonds bedreigde 
(dier)soorten, zoals de tijger. Dit im-
posante dier zal centraal staan tij-
dens de lezing. 
De jaarvergadering van de Dieren-
bescherming begint om 20.00 uur, 
eveneens op bovengenoemde loca-
tie. De lokale afdeling van de Die-
renbescherming onderhoudt onder 
andere een telefonische infolijn en 
beschikt over een inspectiedienst. 
Daarnaast werkt zij samen met de 
dierenambulance. 
Ook heeft zij een eigen afdeling van 
de Kids for Animals en een eigen 
hondenschool. Naast leden zijn ook 
andere geïnteresseerden van harte 
uitgenodigd om de jaarvergadering 
bij te wonen. De agenda is te vin-
den op de website, www.aalsmeer.
dierenbescherming.nl en/of ver-
krijgbaar voorafgaand aan de ver-
gadering. 
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De gemeenten Aalsmeer en Uithoorn werken samen!

De gemeenten Aalsmeer en Uithoorn 
werken samen op de gebieden Werk 
en inkomen, Wmo-voorzieningen en 
WoZ/belastingen. 

In het gemeentehuis van Aalsmeer en 
Uithoorn vindt u de balies voor het 
inloopspreekuur van het cluster Werk en 
Inkomen en het Loket Wonen, Welzijn 
en Zorg. 

openingstijden 
cluster Werk en inkomen g2
Maandag en donderdag in Uithoorn
08.30-12.00 uur: vrije inloop 
Dinsdag en vrijdag in Aalsmeer 
08.30-12.00 uur: vrije inloop 
Woensdag in beide gemeentes  
13.30-16.30 uur: vrije inloop 
Maandag t/m donderdag   
12.00-17.00 uur: op afspraak 
Telefonisch spreekuur: 
maandag t/m vrijdag 08.30-12.00 uur, 
tel. (0297) 51 32 55.

openingstijden 
loket Wonen, Welzijn en Zorg g2
Maandag t/m vrijdag 
08.30-12.00 uur: vrije inloop
Maandag t/m donderdag  
12.00-17.00 uur: op afspraak
Telefonisch spreekuur: 
maandag t/m vrijdag 08.30-12.00 uur, 
tel. (0297) 51 31 31.

telefoonnummer 
cluster WoZ/belastingen 
Aalsmeer en Uithoorn 
tel. (0297) 38 75 30 

Postadres g2
G2 gemeenten Aalsmeer en Uithoorn
Postbus 541, 1420 CA Uithoorn

Wet tegemoetkoming chronisch zieken en/of 
gehandicapten (Wtcg)
De Wtcg geldt sinds 1 januari 2009 en is in 
de plaats gekomen van de fiscale regeling 
buitengewone uitgaven. met de Wtcg richt 
de overheid zich op chronisch zieken en ge-
handicapten die extra zorgkosten maken. of 
een tegemoetkoming wordt verstrekt, is af-
hankelijk van de persoonlijke situatie.

Er is dit jaar een nieuwe doelgroep die recht 
heeft op een tegemoetkoming aan toegevoegd. 
Voor deze groepen registreren gemeenten de 
gegevens. Het gaat om mensen die voldoen 
aan een van of beide onderstaande criteria, op 
basis van een beschikking uit de Wmo.

 Gebruikers van rolstoelen (manueel en elek-
trisch) die op basis van de Wmo zijn verstrekt. 

Het betreft alle gebruikers die op 31 december 

van het tegemoetkomingsjaar 2010 een (elektri-
sche) rolstoel in gebruik hadden.  
Deze gebruikers zijn aan het Centraal Adminis-
tratie Kantoor (CAK) doorgegeven. Het CAK is 
de instantie die de tegemoetkomingen in 2011 
uitkeert dan wel verrekend met de eigen bijdra-
gen die u betaalt voor huishoudelijke verzor-
ging. De tegemoetkoming is vrijgesteld van in-
komstenbelasting en heeft geen invloed op de 
hoogte van de aftrekposten bij de regeling spe-
cifieke zorgkosten. Het vaste bedrag dat chro-
nisch zieken en gehandicapten bij de buitenge-
wone uitgaven mochten optellen, is komen te 
vervallen. Wilt u meer weten over de Wtcg? Zie 
de website van het CAK: www.hetcak.nl. Bij het 
Loket Wonen, Welzijn en Zorg in het gemeente-
huis liggen folders die u kunt ophalen.

nieuwe leveranciers hulpmiddelen Wmo 
Sinds 1 januari 2011 heeft de G2, het Samen-
werkingsverband Aalsmeer-Uithoorn contrac-
ten voor de Wmo-hulpmiddelen met de volgen-
de drie leveranciers:

 Meyra Services & Retail (MRS) 
 Beenhakker 
 Welzorg 

De nieuwe contracten vragen om 
een nieuwe werkwijze
Wanneer is vastgesteld dat een Wmo-hulpmid-
del voor u noodzakelijk is, zal een Wmo-con-
sulent u uitnodigen op het gemeentehuis of bij 
u een huisbezoek afleggen. Dit met het doel te 
bepalen welk hulpmiddel het meest geschikt is 
voor u en aan welke eisen/maten/aanpassin-
gen deze moet voldoen. In de nieuwe contrac-
ten hebben wij met de leveranciers afgespro-
ken dat -wanneer een hulpmiddel uit het kernas-
sortiment voor u geschikt bevonden wordt de-
ze meteen na de passing door de leverancier bij 
u wordt achtergelaten. Voor de gemeente Uit-
hoorn zijn de contracten op 1 januari 2011 inge-
gaan. Voor de gemeente Aalsmeer gaan de con-

tracten op 1 april 2011 in. Tot die datum is Been-
hakker in Aalsmeer de enige leverancier.

Heeft u vragen over de drie leveranciers 
of de nieuwe werkwijze?
Neem dan contact op met het Loket Wonen, 
Welzijn en Zorg. Contactgegevens en openings-
tijden zijn links op deze pagina te vinden. 

goede score klanttevredenheidsonderzoek 
Werk en inkomen (g2)
eind 2010 is er klanttevredenheidsonder-
zoek afgenomen onder de cliënten van 
het cluster Werk en inkomen. Het is voor 
de gemeenten Aalsmeer-Uithoorn (g2) 
van groot belang om te weten hoe cliënten 
over de dienstverlening denken. in dit rap-
port worden de prestaties van het cluster 
Werk en inkomen vergeleken met die van 
12 andere gemeenten in nederland (de re-
ferentiegroep). Zo zien we de sterke en 
minder sterke punten van onze dienstver-
lening en wordt duidelijk inzichtelijk ge-
maakt wat er nog verbeterd kan worden.  

onderzoeksresultaten 
De algemene dienstverlening van het cluster 
Werk en Inkomen scoort een 7,7 dit is hoger 
dan de referentiegroep (7,3).

cliëntcontact en informatievoorziening
De cliënten zijn zeer tevreden over klant-
vriendelijkheid; de behandeling aan de ba-
lie (8,2) en behandeling aan telefoon (8,1) 
worden positief beoordeeld. De openingstij-
den van de balie (7,1) worden iets lager ge-
waardeerd. Inmiddels (vanaf 1 januari 2011) 
zijn de inloopspreekuren en de telefonische 
spreekuren verruimd. De cliënten zijn erg po-
sitief over de duidelijkheid van het informatie-

materiaal en waarderen de volgende punten 
met een 7,5: 

 het taalgebruik in de folders en formulie-
ren; 

 de snelheid waarmee ze antwoorden krij-
gen op hun vragen. 

In vergelijking met de referentiegroep scoort 
het G2 samenwerkingsverband Aalsmeer-
Uithoorn op het gebied van informatievoor-
ziening op alle aspecten hoger. Ook waarde-
ren cliënten de inspanningen die uitgevoerd 
worden om ze te attenderen om de verschil-
lende minimaregelingen (7,4). 

Verbeteringen 
In het rapport worden ook nog enkele verbe-
terpunten aangedragen. Het meest genoem-
de verbeterpunt is dat mensen vinden dat er 
teveel formulieren en kopieën aangeleverd 
moeten worden voor een aanvraag. Het clus-
ter Werk en Inkomen gaat uitzoeken hoe de 
papieren rompslomp verminderd kan wor-
den. Kortom, cliënten van het cluster Werk en 
Inkomen zijn zeer tevreden, er worden over 
de gehele linie hogere scores gehaald dan 
de referentiegroep. 
Het cluster Werk en inkomen blijft continu 
haar best doen om de klanttevredenheid 
op niveau te houden. 

Wijziging uurtarief persoongebonden budget huishoudelijke verzorging 
Vanaf 1 april 2011 wijzigt het uurtarief 
van het persoongebonden budget in 
het kader van de Wet maatschappelij-
ke ondersteuning voor huishoudelij-
ke verzorging. er zal een zogenoemde 
tweedeling komen, namelijk een uurta-
rief voor particuliere hulp (deze is maxi-
maal e 15,-) en een uurtarief voor hulp 
van een professionele zorgaanbieder 
(deze is maximaal e 20,-). 

Het Dagelijks Bestuur van het Samenwerkings-
verband Aalsmeer-Uithoorn heeft voor deze 
tweedeling gekozen, omdat gebleken is dat 
een tarief van maximaal e 15,- een marktcon-
form tarief is voor het inhuren van particuliere 
hulp (particuliere hulp kan uw buurvrouw, klein-
dochter of kennis zijn). Een tarief van maximaal  
e 20,- wordt gehanteerd voor het inhuren van 
een hulp bij een professionele zorgaanbieder. 
Dit heeft te maken met extra kosten die een 
zorgaanbieder moet maken (bijvoorbeeld de 

huur van een gebouw, ondersteunend perso-
neel, aanbieden van cursussen, etc.). Heeft u 
een persoongebonden budget voor huishoude-
lijke verzorging? Dan ontvangt u binnenkort een 
beschikking van de gemeente over de wijziging 
van het uurtarief. 
Heeft u vragen over uw persoonsgebonden 
budget en de mogelijke wijzigingen? Neem dan 
contact op met het Loket Wonen, Welzijn en 
Zorg. Contactgegevens en openingstijden zijn 
links op deze pagina te vinden. 

Ons gloednieuwe schoolgebouw is 

bijna gereed. Het voorlopige resultaat 

kun je met eigen ogen op 15 maart 2011 

komen aanschouwen. Op onze open dag  

leiden wij jou rond in je toekomstige 

mbo-school. Ook mag je, samen met je 

familie of vrienden, gratis op de foto. 

Ter afsluiting krijgen alle bezoekers een 

presentje!  

Kijk voor het complete opleidingsaanbod op 

www.rocva.nl/amstelveen

 

College 
Amstelveen
Amstelland 

Zetterij 8 Amstelveen 

Kom gauw naar onze nieuwbouw! 
Op onze locatie kun je verschillende (mhbo-) 

trajecten volgen in de volgende richtingen: 

• Mobiliteit & Logistiek 

• Techniek & Technologie 

• Handel & Ondernemerschap

• Marketing, Economie & Administratie

Kom tijdens de open dag ook eens 

kennis maken met onze nieuwe 

opleidingen: 

• Internationale Handel & Logistiek 

• Sport & Gezondheid 

• Pedagogisch werk

Bel ons voor meer informatie: 0900-9599 (lokaal tarief )

Open dag op dinsdag 15 maart 2011 van 16.00 tot 20.00 uur! 
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Afgeladen bibliotheek voor 
workshop How2talk2kids!
Aalsmeer - Op 1 maart verzorgde 
Heleen de Hertog in samenwerking 
met The Read Shop een workshop 
over haar nieuwe boek ‘How2talk-
2kids, Broers en zussen zonder ri-
valiteit’. In een afgeladen bibliotheek 
kregen de deelnemers concrete en 
direct toepasbare vaardigheden om 
kinderen te coachen bij hun onder-
linge communicatie en eventue-

le conflicten. Na afloop was er mo-
gelijkheid het boek aan te schaffen 
en te laten signeren door Heleen de 
Hertog. Eerder introduceerde zij het 
boek ‘Effectief communiceren met 
kinderen’, waarvan inmiddels ruim 
20.000 exemplaren zijn verkocht. 
Beide boeken zijn verkrijgbaar bij 
boekhandel The Read Shop in de 
Ophelialaan.

Gastouderbureau Kroostopvang 
nu ook in Aalsmeer en omstreken
Aalsmeer - Tien jaar geleden ging 
gastouderbureau Kroostopvang in 
Voorhout van start met een handje-
vol kinderen en een paar enthousi-
aste gastouders. Carlien Langelaan, 
algemeen directeur, miste in haar 
omgeving namelijk kinderopvang, 
die flexibiliteit en gezelligheid com-
bineerde met professionele dienst-
verlening aan ouders en gastou-
ders. Zij nam zelf het initiatief en 
de keukentafel werd haar kantoor. 
Maar, zo is het nu al lang niet meer. 
Kroostopvang is een bloeiend be-
drijf met meer dan 25 medewerkers, 
allemaal vrouwen. Zij begeleiden 
de gastouders die gezamenlijk bij-
na 800 kinderen opvangen. De keu-
kentafel is een aantal jaren terug in-
gewisseld voor een kantoor aan de 
Hoofdstraat in Sassenheim. En de 
huiskamerbijeenkomsten voor gast-
ouders zijn uitgegroeid tot een ge-
stroomlijnd trainingsprogramma 
waarin gastouders verbreding en 
verdieping opdoen voor hun dage-
lijks werk. Jaarlijks breidt het werk-
gebied van Kroostopvang zich ver-
der uit. En nu is daar Aalsmeer en 
omstreken bij gekomen. Kroostop-
vang is er van overtuigd dat haar 
maatwerk in kinderopvang ook aan-
sluit bij de wensen van ouders in 
Aalsmeer. De gastouderbegelei-
der matcht kinderen en gastouders. 
In een persoonlijk gesprek vertelt 
de ouder wat de wensen zijn en 
Kroostopvang gaat op zoek naar de 
juiste match. Ofwel de juiste gast-
ouder. Kroostopvang selecteert uit-
sluitend gastouders die werken met 

hart en liefde voor kinderen. Door-
dat Kroostopvang veel neventaken 
en administratie uit handen neemt, 
kan de gastouders zich volledig 
richten op de kinderen. Voor de ou-
ders is het van belang dat Kroostop-
vang uitsluitend samenwerkt met 
gastouders die geregistreerd staan 
in het landelijk register kinderop-
vang. De kosten voor de kinder-
opvang zijn betaalbaar, omdat ou-
ders recht hebben op een terug-
gave door het Rijk, de zogenaamde 
kinderopvangtoeslag. Kroostopvang 
onderscheidt zich door de kwaliteit 
in gastouder opvang. De gastouders 
van Kroostopvang voldoen uiteraard 
aan alle wettelijke eisen (diploma’s, 
ervaring) maar daarnaast krijgt de 
ouder en de gastouder bij Kroostop-
vang net dat stukje meer. De bege-
leiding is professioneel en inhou-
delijk. Er is veel persoonlijk con-
tact tussen ouders, gastouders en 
gastouderbemiddelaars. Kroostop-
vang hecht daarnaast veel waar-
de ontwikkeling van de gastouder. 
Maandelijks is er een trainingsaan-
bod waar gastouders en ouders zich 
voor kunnen inschrijven. 
Thema’s als EHBO, voeding en be-
wegen, pedagogiek en kinderyoga 
komen aan bod. Gastouders die de 
opleiding PW3 willen volgen kunnen 
hiervoor bij Kroostopvang terecht. In 
Aalsmeer, Kudelstaart en Rijsenhout 
zijn er, net zoals elders in het land, 
nog wachtlijsten voor kinderopvang 
en Kroostopvang wil graag haar 
steentje bijdragen om deze wacht-
lijsten te verkleinen.

FloraHolland-directeur Huges 
leidt EL&I-topteam Tuinbouw
Aalsmeer - Minister Verhagen van 
EL&I heeft algemeen directeur Ti-
mo Huges van bloemenveiling Flo-
raHolland gevraagd het ‘topteam 
tuinbouw en uitgangsmaterialen’ 
voor te zitten. De focus van het ka-
binet ligt op de versterking van de 
negen economische topsectoren 
van Nederland, waaronder de tuin-
bouw, inclusief greenportkernclus-
ters. Het topteam, bestaande uit vier 
vertegenwoordigers uit bedrijfsle-
ven, wetenschap en overheid, le-
vert dit medio juni de sectoragen-
da op met de ambities, speerpun-
ten en een plan van aanpak. Huges: 
“Het Nederlandse tuinbouwclus-
ter, met een exportwaarde van zo’n 
14 miljard euro, is wereldwijd toon-
aangevend. De keuze van het kabi-
net voor de gezamenlijke tuinbouw 
als een van de topsectoren die bij-
draagt aan het verbeteren van de 
internationale economische concur-
rentiepositie van Nederland getuigt 
van ondernemerschap. De ambitie 
van een duurzaam, innovatief tuin-

bouw businessplan, dat het mondi-
ale marktleiderschap van de Neder-
landse tuinbouw en uitgangsmate-
rialen continuïteit biedt, straalt ver-
trouwen en trots uit. Het is een eer 
om hieraan te mogen bijdragen.” In 
de bedrijfslevennota ‘Naar de top’ 
staan de eerste uitwerkingen van de 
visie op de economische toekomst 
van Nederland, gebaseerd op een 
sectorale aanpak. Voor de topsec-
toren maakt het kabinet 1,5 miljard 
euro vrij uit bestaand geld. Het feit 
dat de ‘gouden driehoek’ uit de sec-
tor als vernieuwend wordt gezien in 
de publiekprivate samenwerking en 
door Verhagen als voorbeeld wordt 
gesteld, beschouwt Huges als ste-
vige steun. In de gouden driehoek 
werken bedrijven, kennisinstellin-
gen en overheden nauw samen. Het 
tuinbouwbedrijfsleven, verenigd in 
koepelorganisatie Greenport Hol-
land, is zeer tevreden met de posi-
tie van de tuinbouw en uitgangsma-
terialen in de ‘top negen’ en steunt 
de gekozen koers volop.

Jacques van der Weijden vijftig 
jaar actief in de tuinbouw
Kudelstaart - Afgelopen maandag 
7 maart heeft Burgemeester Pieter 
Litjens Jacques van der Weijden uit-
gebreid in het zonnetje gezet tijdens 
zijn bezoek aan Handelskwekerij L. 
van der Weijden BV. Jacques heeft 
in de vijftig jaar dat hij werkzaam 
is in de tuinbouw ruimschoots zijn 
sporen verdiend. 
Burgemeester Pieter Litjens roem-
de in zijn toespraak de gedreven-
heid van Jacques en daarnaast zijn 
maatschappelijke inzet buiten zijn 
werkzame bestaan. 
Al aan het begin van de jaren ze-
ventig is Jacques begonnen met 
het telen van zijn eerste orchideeën, 
waaronder paphiopedilum en snij-
phalaenopsis. Eind jaren negentig 
is zoon Lennard ook komen werken 
in het bedrijf. In 2000 heeft hij het 
bedrijf overgenomen, wat overigens 
niet inhield dat Jacques het bijltje er 

bij neergooide. Dankzij hun scher-
pe kijk op de sterk veranderende or-
chideeënmarkt hebben Jacques en 
Lennard de laatste jaren verschillen-
de investeringen gedaan om het be-
staansrecht van het bedrijf te garan-
deren. De wijze waarop zij hier ver-
volgens uitvoering aan hebben ge-
geven, geeft blijk van durf en over-
tuiging. Dat bleek ook uit de nomi-
natie voor ‘Agrarisch ondernemer 
van het jaar’ in 2008. 
Jacques is nu werkzaam als advi-
seur binnen de organisatie en is 
nog steeds dagelijks op de werk-
vloer te vinden. Hij begeleidt nieu-
we medewerkers en geeft ook teelt-
advies aan de aanwezige bedrijfslei-
ders. Daarnaast dient hij nog steeds 
als sparringpartner voor Lennard 
en vergezelt hem op zijn vele reizen 
naar Azië gedurende hun continue 
speurtocht naar nieuwe orchideeën.

Cursus homeopathische 
huis- en reisapotheek
Aalsmeer - Tijdens de cursus bij 
Catinka ‘Met het oog op gezond-
heid’ hebben cursisten geleerd om 
te werken met 37 geneesmidde-
len uit de homeopathische huis- 
en reisapotheek. Ze zijn nu zelf in 
staat om bij de meeste acute klach-
ten direct een homeopathisch ge-
neesmiddel in te zetten. Hierdoor 
zal de klacht snel en veilig verdwij-
nen, want homeopathische genees-
middelen hebben geen bijwerkin-

gen. Vanwege de enthousiaste re-
acties van de twee opgeleide groe-
pen, heeft Catinka besloten om in 
juni de cursus nog een keer te her-
halen. Zodat ook de nieuwe cursis-
ten de ‘homeopathische huis- en 
reisapotheek’ mee kunnen nemen 
als ze op vakantie gaan. De cursus 
bestaat uit drie woensdagavonden. 
Voor meer informatie en opgave: Bel 
0297-363848 of kijk op www.catin-
ka.nl.

Zaterdag Ophelialaan verwendag!
Aalsmeer - Wie aanstaande za-
terdag gaat winkelen in de Ophe-
lialaan, zou zomaar aangesproken 
kunnen worden door iemand die 
cadeautjes uitdeelt. Want de winke-
liers van de Ophelialaan zijn heel blij 
dat mensen in de Ophelialaan ko-
men winkelen en zij vinden dat daar 
af en toe iets tegenover moet staan! 
Zij doen dit in de vorm van een uit-
deelactie waarbij telkens een win-
kelier het op zich neemt om de he-
le dag door cadeaus uit te delen na-

mens alle bezoekers aan de Ophe-
lialaan. Iedere keer is het weer een 
verrassing wat het cadeau van die 
keer zal zijn. Aankomende zaterdag 
12 maart is het weer zo ver. Over het 
cadeau kan nog niets verklapt wor-
den, maar één ding is zeker: De be-
zoekers worden getrakteerd op een 
cadeau van een eerlijke en heerlijke 
smaak. Kom zaterdag naar de Op-
helialaan en laat u verwennen door 
de winkeliersvereniging van de Op-
helialaan.

Ook restaurantweek bij 
groot café In de Zotte Wilg
Aalsmeer - Steeds meer restau-
rants doen mee aan de restaurant-
week van 14 tot 20 maart. Voor de 
restaurants is dit een mooie gele-
genheid om aan een breder pu-
bliek hun specialiteiten te tonen. 
De chef van In de Zotte Wilg heeft 
een bijzonder menu samengesteld 
van lamsvlees. In overleg kunnen, 
door degenen die niet van lams-
vlees houden of vegetariër zijn, ook 
andere gerechten besteld worden. 
Het menu is in te zien op de web-
site van de Zotte Wilg: www.zotte-
wilg.nl Er zijn heerlijke wijnen voor 

dit menu uitgezocht welke per glas 
of per fles besteld kunnen worden. 
De prijs voor een driegangen menu 
is 27,50 euro waarvan 1,25 euro naar 
een liefdadig doel gaat. 
Reserveren voor de restaurantweek 
kan via de website www.restaur-
antweek.nl Groot café In de Zot-
te Wilg aan de Uiterweg en met uit-
zicht over de Westeinderplassen is 
het hele jaar geopend, zeven dagen 
per week, voor lunch, diner, feesten 
en bruiloften. Ook is de Zotte Wilg 
al enkele jaren een officiële trouw-
locatie.

Zondag: Reuze Schnitzel voor 
grote eter in Strandpaviljoen
Aalsmeer - In restaurant Het 
Strandpaviljoen van The Beach staat 
elke zondag een huisgemaakte reu-
ze schnitzel op het menu. De reu-
ze schnitzel weegt maar liefst 400 
gram en wordt door de chef zelf ge-
paneerd en in de roomboter gebak-
ken. De schnitzel wordt geserveerd 
met champignons, uien, uitgebak-
ken spek en een spiegelei. Het idee 
om een reuze schnitzel te serveren 
komt voort uit de wintersport avon-
turen van de chef. Hier werd hij ver-
rast werd door het enorme aanbod 
aan verschillende schnitzels. Dit in-

spireerde de chef en zijn keuken-
crew tot het de bedenken van de 
reuze schnitzel voor de grote eter! 
De huisgemaakte reuze schnitzel 
staat voorlopig alleen op zondag 
op het menu in Het Strandpaviljoen. 
Nieuwsgierig geworden? Kom dan 
snel naar Restaurant Het Strandpa-
viljoen in The Beach aan de Oost-
einderweg 247a. Het Strandpavil-
joen is geopend van maandag tot 
en met zondag voor lunch en diner. 
Reserveren is gewenst en kan door 
te bellen met 0297-347444. Surf voor 
meer info naar www.beach.nl.

Feestelijke opening nieuwe 
kledingwinkel Target for Guys
Aalsmeer - Ellen Verheul, de eige-
naresse van kledingzaak True Fa-
shion in de Zijdstraat, heeft het 
pand aan de overkant gekocht en 
vestigt haar nieuwe kledingwinkel 
voor jongens en mannen, genaamd 
Target for Guys. Ellen begint haar 
verhaal: “True Fashion verkoopt, 
naast dameskleding, vanaf het be-
gin af aan ook een kleine collectie 
mannenkleding, maar we merkten 
dat dit veel te weinig was. Vooral als 
de mannen aan onze gezellige kof-
fietafel zaten, gaven ze aan dat het 
hen wel leuk leek om uit een ruime-
re collectie te kunnen kiezen. Dat 
plan is nu verwezenlijkt, schuin aan 
de overkant! Het is het oude pand 
van de bloemenwinkel van Joop & 
Ria van Leeuwen en het toeval wil 
dat het buurpand te koop stond. Dit 
was geen winkel, maar een woning, 
dus ik ben destijds even in de bloe-
menwinkel gaan kijken om even-
tueel wat ideetjes op te doen, hoe 
het zou kunnen worden. Ria zei me 
toen dat hun pand net verkocht 
was. Gekscherend heb ik toen ge-
roepen dat, als het op wat voor ma-
nier niet doorging, ze mij moesten 
bellen, omdat ik serieus geïnteres-
seerd was. Zo is het ook gegaan. 
Begin van dit jaar is het beklonken, 
het moest gewoon zo zijn. We zijn 
meteen aan de slag gegaan om er 
iets moois van te maken. De vloer 
van de serre aan de achterzijde was 
vooral een behoorlijke klus. Het leu-
ke is wel dat we die oude vloerdelen 
konden hergebruiken om een bar, 
een keukenblad en andere meubel-
tjes te maken. Het interieur is met 
veel roodaccenten. Target krijgt een 
hele robuuste uitstraling. Er komen 
drie ruime paskamers. In plaats van 
een koffietafel hebben we hier ge-
kozen voor een stoere bar om een 
kopje thee of een frisje aan te nut-
tigen.”

Openingsactie 
Buiten voor de deur, komen net als 
bij True Fashion paspoppen te staan 

en een kledingrek met koopjes of 
juist nieuwe dingen. Ellen: “Merken 
als Doubleface, A1A, Doramafi en 
Wham zullen genoeg te vinden zijn. 
Dit zijn kwalitatief goede merken 
met als voordeel dat het zeer be-
taalbaar is. Ik noem het de prijsklas-
se van het middensegment. De ac-
tie die meteen van start gaat is ook 
niet mis: Een basic jeans, zonder 
poespas, voor slechts 34,95 euro en 
twee voor maar 60 euro. In de ma-
ten 29 tot en met maat 44. Sowieso 
gaan we tot en met maat 4xXL. Er 
zijn flyers rondverspreid. Als je die 
inlevert krijg je tien procent korting 
op de gehele collectie. Deze aanbie-
ding is geldig tot en met zaterdag 26 
maart. Wanneer je vrouw of vrien-
din vervolgens ook nog slaagt bij 
True Fashion geldt voor haar dezelf-
de korting, je moet dan echter wel 
de aankoopbon kunnen overleg-
gen van Target en het geldt slechts 
in het openingsweekend van 11 en 
12 maart. De openingstijden zullen 
hetzelfde zijn als True Fashion. Dit is 
van dinsdag tot en met donderdag 
van half tien tot half zes, vrijdag tot 
negen uur en zaterdag van tien tot 
vier. Op maandag heb ik mijn vas-
te inkoopdag. Dus je kunt weke-
lijks rekenen op nieuwe snufjes. Als 
er iets in jouw maat of kleur niet bij 
hangt kan ik dit wel meteen voor je 
regelen. Mits voorradig is het bin-
nen een week te leveren.” Het vas-
te winkelteam, bestaande uit Edith, 
Carla en dochter Tamara wordt uit-
gebreid met andere dochter Jaimie. 
Jaimie en Edith zullen het vaste ge-
zicht worden van Target, verder zul-
len de dames onderling rouleren. 
Target for Guys is te vinden in de 
Zijdstraat nummer 64. True Fashion 
zit op nummer 49. “De puntjes wor-
den nu nog op de i gezet”, besluit 
Ellen “maar jongens en mannen, 
graag tot ziens op vrijdag 11 maart 
vanaf twaalf uur. En dames, de kof-
fie staat klaar!” 

Door Miranda Gommans

Ellen Verheul met dochter Jaimie.
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Reconstructie 
Julianalaan e.o.
Aalsmeer - De gemeente heeft la-
ten peilen wat verbeterpunten zijn in 
de omgeving Julianalaan, Cristina-
straat en Margrietstraat in Aalsmeer 
Oost. Daartoe zijn acht bewoners 
gevraagd zitting te nemen in een 
klankbordgroep. Onderzocht in de 
buurt is wat er anders kan, maar 
ook wat de buurtbewoners goed 
bevalt aan hun huidige leefomge-
ving. Met alle punten is een voor-
lopig ontwerpplan gemaakt dat nu 
is te downloaden vanaf de gemeen-
telijke website via www.aalsmeer.nl 

‘Natuur’ oevers 
in de Hornmeer
Aalsmeer - In het eerste kwartaal 
wordt gestart met het realiseren van 
natuurvriendelijke oevers, allereerst 
in de Hornmeerwijk. Gekeken wordt 
naar kansrijke locaties in genoem-
de wijk. Het gaat om bestaande 
oevers die kunnen worden omge-
vormd door natuurvriendelijke oe-
vers. Totaal beslaat de uitvoering er-
van 100.000 euro. De gemeente zal 
dit werk combineren met bagger-
werkzaamheden. 

Investeringen 
Verkeers- en 
Vervoersplan
Aalsmeer - Het college heeft het 
Plan van Aanpak voor diverse projec-
ten uit het Aalsmeers Verkeer en Ver-
voerplan 2011 vastgesteld. Met een 
viertal projecten wordt de raad ge-
vraagd accoord te gaan. Het gaat om 
herinrichting van het kruispunt Oos-
teinderweg-Noordpolderweg (15.960 
euro), de aanleg ontsluitingwegen 
Praamplein (435.000 euro), voorrang 
fietsoversteek Calslagerbanken en 
Romeijnstraat Kudelstaart (12.500 
euro) en fietsenstallingen bij winkel-
centra (20.000 euro).

Wijkraad Oost 
komt bijeen
Aalsmeer - Wijkraad Aalsmeer-Oost 
komt donderdag 17 maart ter verga-
dering bijeen in brede school De Mi-
kado aan de Catharina Amalialaan 
66. De bijeenkomst begint om 19.00 
uur. Het eerste half uur (inloop) is 
bestemd voor wijkbewoners met vra-
gen, opmerkingen en ideeën. Voor 
meer informatie kan gekeken wor-
den op www.wijkraden-aalsmeer.nl.

Geen televisie 
door kabelbreuk
Aalsmeer - Als gevolg van een 
glasvezelbreuk bij een leveran-
ciers konden klanten wonend in 
Aalsmeer, Uithoorn, Kudelstaart en 
De Kwakel donderdag 3 maart geen 
gebruik maken van televisie van 
Caiway. Internet en telefonie wa-
ren wel mogelijk. De oorzaak van 
de breuk is onbekend. Er is hard ge-
werkt aan een noodvoorziening. De 
glasvezelbreuk was rond vijf uur in 
de middag weer gerepareerd.

Aalsmeer - Na een spannende ver-
kiezingsavond woensdag 8 maart, 
zijn afgelopen weekend ook de per-
soonlijke stemmen bekend gemaakt. 
Marieke van Duijn, kandidaat voor 
de PvdA in Noord-Holland, heeft het 
heel goed gedaan en als nummer 19 
een kleine 900 (!) stemmen behaald. 
De PvdA heeft haar 11 zetels weten 
te behouden en heeft het daarmee 
beter gedaan dan volgens peilingen 
verwacht werd. 
Om direct verkozen te worden wa-
ren 5173 stemmen nodig geweest, 
dus dat is niet gelukt. Maar even-
goed is de Kudelstaartse blij met 
het hoge aantal stemmen: “Want 
ook als je officieel niet verkozen 
bent, zijn er verschillende manie-
ren om toch betrokken te blijven bij 

het werk van de provincie. En dan 
is de steun van mensen die achter 
je staan wel een belangrijke waar-
dering.” Marieke van Duijn wil hier-
bij ook graag van de gelegenheid 
gebruik maken om alle kiezers en 
andere betrokkenen te bedanken. 
Mensen die bij debatavonden aan-
wezig waren, interesse toonden op 
straat, op het voetbalveld of waar 
dan ook. De samenwerking met de 
mensen uit het Aalsmeerse en Ku-
delstaartse PvdA campagne team, 
waarvan de inzet onbegrensd goed 
was. Het contact met andere kan-
didaten. Het was een mooie tijd en 
als het aan Van Duijn ligt zeker geen 
einde van haar politieke betrokken-
heid, maar een mooi en voortdurend 
vervolg. 

Veel voorkeursstemmen PvdA- 
kandidate Marieke van Duijn 

Aalsmeer - Op vrijdag 4 maart rond 
vier uur in de middag heeft een 
kopstaart-aanrijding plaatsgevon-
den op de Bosrandweg. Drie auto’s 
raakten betrokken bij de botsing. 
Twee inzittenden raakten gewond 

en zijn per ambulance naar het 
AMC vervoerd. De drie wagens lie-
pen allen flinke schade op. Door de 
aanrijding is de weg enige tijd afge-
sloten geweest
Foto: Michael van Doorn.

Kopstaart op Bosrandweg

Rijnland bij 
de wijkraad 
Aalsmeer - Woensdagavond 16 
maart is er bij wijkraad Stommeer 
de gelegenheid om de gebiedsbe-
heerder van het hoogheemraadschap 
van Rijnland, de heer Henkjan Faber 
te spreken. Het zal een informele bij-
eenkomst zijn waar vragen en ant-
woorden mogelijk zijn over het water-
beheer bij de aanleg van de Noord-
vork en nieuwbouw Stommeerkade-
oost. Ook is er gelegenheid tot het 
stellen van vragen aan de buurtregis-
seur. De wijkraad komt bijeen in de 
Parklaan 27 vanaf 19.30 uur.

Opkomst statenverkiezingen hoog
VVD ook in Aalsmeer grootste!
Aalsmeer - De opkomst tijdens 
de verkiezingen voor de Provincia-
le Staten vorige week woensdag 4 
maart was met meer dan 61 procent 
in Aalsmeer heel hoog (in 2007 lag 
die op 47 procent). 
Deze opkomst is zelfs meer dan 
het landelijke percentage van ge-
middeld 55,9 procent. In Aalsmeer 
werd, net als landelijk, de VVD de 
grootste, gevolgd door CDA, PVV en 
PvdA. Ook de stemmers in Aalsmeer 
lieten het CDA en de PvdA verlies 
lijden en gaven een bredere steun 
dan in 2007 aan D66. Op de VVD 
heeft 33,1 procent van de stemge-
rechtigden in Aalsmeer gestemd, 
op het CDA 16,7 procent, de Par-
tij voor de Vrijheid 13,7 procent en 
de PvdA 11,6 procent. D66 groei-
de fors naar 7,5 procent, SP kreeg 
5,3 procent van de stemmen, Chris-
ten Unie-SGP 4,0 procent en Groen-
Links 3,3 procent. De Partij voor de 
Dieren kreeg 1,7 procent steun en 
partij 50 Plus 1,8 procent. 
Voorlopige zetelverdeling: VVD 13, 
PvdA 11, PVV 6, D66 6, SP, CDA en 
Groen Links elk 5, Partij voor de Die-
ren, Ouderenpartij, Christen Unie en 
50 Plus elk 1. Burgemeester Pieter 
Litjens in een reactie op zijn week-

blog: “Afgelopen woensdag toog 
bijna 62% van de Aalsmeerse stem-
mers naar één van de 14 stembu-
reaus om niet alleen de samenstel-
ling van de Provinciale Staten van 
Noord-Holland te kiezen, maar ook 
om bewust daarmee een keuze te 
maken voor de samenstelling van 
de Eerste Kamer. Veel mensen vra-
gen op zo’n dag dan (zeker na de 
uitslagen): En burgemeester tevre-
den? En dan mag je met zo’n fan-
tastisch opkomstpercentage eigen-
lijk niet klagen. Of toch? Noodge-
dwongen hadden we twee stem-
bureaus gehuisvest in een cabine. 
Barre omstandigheden om van een 
uurtje of zeven ‘s ochtends tot een 
uur of elf, soms twaalf ‘s avonds in 
door te brengen. Volgende verkie-
zingen hebben we daar vast een fat-
soenlijke oplossing voor, dat weet ik 
zeker. Dat hebben we namelijk zelf 
in de hand. Waar ik minder zeker 
van ben is of we dan eindelijk van 
dat stemmen met het rode potlood 
af zijn. Je waant je in dit digitale tijd-
perk met al die papieren stembiljet-
ten met de omvang van een tafella-
ken soms wel in een ontwikkelings-
land. Dat moet toch anders kunnen. 
Maar tevreden? Ja!”

CDA in Aalsmeer iets sterker
Aalsmeer - Het CDA in Aalsmeer 
heeft bij de provinciale verkiezingen 
op 2 maart iets beter gescoord dan 
bij de verkiezingen voor de Twee-
de Kamer vorig jaar. 16,7% Van de 
kiezers steunden dit keer het CDA 
tegenover 15,7% in 2010. De an-
dere drie grote partijen leverden 
iets in: VVD van 34,5% naar 33,1%, 
PVV van 14,3% naar 13,7% en PvdA 
van 12,4% naar 11,6%. D66 klom 
met 0,8 procentpunt naar 7,5%. Ku-
delstaarter Hermen de Graaf (num-
mer 11 op de CDA-lijst voor de pro-
vincie) noemt de uitslag opvallend. 

“Aalsmeerders waarderen het CDA 
weer iets beter. In de Provinciale 
Staten van Noord-Holland hebben 
we nu 5 zetels en volgen we de lan-
delijke trend. Jammer, al is het ge-
lukkig ook beter dan de slechtste 
prognose. We gaan er keihard te-
genaan om het herstel verder ge-
stalte te geven. In Noord-Holland 
dus voor een betere bereikbaarheid 
en meer bedrijvigheid in combina-
tie met duurzaamheid.” De Graaf 
kreeg ruim 1.100 voorkeurstemmen, 
waarvan iets meer dan de helft in 
Aalsmeer.

Stembureau in de ‘container’’, aan de Spoorlaan.

Van links naar rechts: Wethouder Ulla Eurich, eigenaar van de Toko Sari Plaza Frans van der Poel, voorzitter van de 
winkeliersvereniging René Janssen, wethouder Gertjan van der Hoeven, burgemeester Pieter Litjens en wethouder Ad 
Verburg .

College van B&W op bezoek in 
winkelcentrum Nieuw Oosteinde
Aalsmeer - Op vrijdag 4 maart wa-
ren de burgemeester en wethouders 
van Aalsmeer te gast in winkelcen-
trum Nieuw Oosteinde. Hier wer-
den zij rondgeleid door René Jans-
sen, eigenaar van de Primera en 
voorzitter van de winkeliersvereni-
ging. Wethouder Ad Verburg: “Het 
winkelaanbod van het Poldermees-
terplein is veelzijdig. Dit winkelcen-
trum is een aanwinst voor de ge-
meente. Niet alleen door de diversi-
teit van het aanbod, ook de collegia-
liteit, saamhorigheid en inzet van de 
winkeliers is hartverwarmend.” Een 
rondleiding door een aantal van de 
winkelpanden leverde een interes-
sant beeld op van de bedrijvigheid 
in Nieuw Oosteinde. Hoewel de win-
keliersvereniging nog geen jaar be-
staat, wordt door de ondernemers, 
allemaal lid, flink aan de weg ge-
timmerd. Zo was er afgelopen win-
ter een levende kerststal te bewon-
deren en werd het winkelend pu-

bliek begin dit jaar getrakteerd op 
een nieuwjaarsreceptie. Ook voor 
2011 staan de nodige activiteiten 
op het programma. Behalve de vas-
te piekdagen als Pasen en Kerst, 
wordt komende zomer bijvoorbeeld 
een sportevenement voor de kinde-
ren georganiseerd. Rene Janssen: 
“Niet alleen willen we hiermee nieu-
we bezoekers trekken, ook wordt de 
aandacht gevestigd op de parkeer-
ruimte achter het plein. Bij een deel 
van het winkelend publiek is het be-
staan van dit parkeerterrein nu nog 
vaak onbekend.” 
Na een korte introductie over Nieuw 
Oosteinde en de winkeliersvereni-
ging, volgde een rondleiding langs 
de verschillende winkels. In de om-
geving van het winkelcentrum wordt 
nog volop gebouwd, onder andere 
aan de ‘fietshoofdstraat’ van Nieuw 
Oosteinde, de Koningsstraat. “Wan-
neer deze straat voltooid is, vormt 
het de belangrijkste verkeersader 

van de wijk voor fietsers en wande-
laars. Voor het winkelcentrum bete-
kent dit dat meer publiek de winkels 
op milieuvriendelijke wijze zal weten 
te vinden”, aldus burgemeester Pie-
ter Litjens. 

Praathuis
Voorzitter René Janssen van de win-
keliersvereniging is zeer te spreken 
over de mentaliteit van de Aalsmeer-
ders. “Onze winkel lijkt langzaam-
aan te veranderen in het praathuis 
van de buurt. Mensen weten ons 
te vinden met problemen en wijzen 
ons ook op mogelijke verbeteringen. 
Waar nodig, helpen ze zelfs mee. Zo 
zijn wij enorm blij met de vrijwillige 
inzet van twee buurtbewoners. Deze 
dames, woonachtig in appartemen-
ten die boven de winkelpanden zijn 
gevestigd, zijn vrijwel dagelijks in de 
weer om rondzwervend afval op het 
plein op te ruimen. Als dank hier-
voor verrassen de winkeliers hen re-
gelmatig met een bloemetje of ca-
deaubon. Dat is natuurlijk een fan-
tastisch voorbeeld van hoe we hier 
met elkaar een mooi en functioneel 
winkelcentrum realiseren.”

Plan Molenpad- 
Zijdstraat ligt zes 
weken ter inzage 
Aalsmeer - Het ontwerpbestem-
mingsplan ‘Molenpad-Zijdstraat’ ligt 
voor een termijn van zes weken ter 
inzage in het gemeentehuis. Een ie-
der heeft de gelegenheid hierover 
zienswijzen in te dienen. Met het 
plan is de formele procedure gestart 
om te komen tot vaststelling van het 
bestemmingsplan voor de ontwik-
keling van de gronden aan de Zijd-
straat, Molenpad en Dorpsstraat. 

Aalsmeer - In Aalsmeer is sinds mei 
2010 de Wmo-raad actief. De letters 
WMO staan voor Wet Maatschap-
pelijke Ondersteuning. Deze wet is 
1 januari 2007 in werking getreden. 
Het parlement heeft de uitvoering in 
handen van gemeentes gegeven en 
hiervoor Wmo-budgetten beschik-
baar gesteld. In 2011 voor Aalsmeer 
een bedrag van 1.689.800 euro. De 
hoofddoelstelling van de WMO is 
bewerkstelligen dat het voor alle in-
woners van Aalsmeer mogelijk is om 
(zo lang mogelijk) mee te doen en 
te participeren in de samenleving 
en daarbij de eigen verantwoorde-
lijkheid van de burgers te bevorde-
ren. Subdoelstellingen zijn: 1. Iede-
re inwoner die daarvoor in aanmer-
king komt, ontvangt huishoudelij-
ke verzorging (circa 650); 2. Onder-
steunen vrijwilligers en mantelzor-
gers via steunpunt vrijwilligerswerk 
en steunpunt mantelzorg; 3. Verster-
ken sociale samenhang en leefbaar-
heid in de wijken; 4. Ondersteunen 
gezinnen en jongeren met lichte op-
voed– en groeiproblemen via Cen-
trum Jeugd en Gezin; 5. Bevorderen 
openbare geestelijke gezondheids-
zorg; 6. Het bieden van voorzienin-
gen aan mensen met een beperking 
d.m.v. hulpmiddelen; 7. Wmo ver-
voer en klachtencommissie. De ge-

meente heeft het één Wmo loket ge-
opend, wat tegenwoordig in het ge-
meentehuis is gevestigd. Toch is het 
niet de bedoeling van de wet, dat 
mensen direct naar de gemeente 
gaan als zij problemen ondervinden 
om deel te nemen aan de samen-
leving. Eerst is er de verantwoorde-
lijkheid in eigen kring en de verant-
woordelijkheid van de burgers voor 
elkaar. Eerst moet men dus in de ei-
gen omgeving oplossingen zien te 
vinden. Daarna komt de gemeen-
te in beeld. De Wmo-raad hecht be-
lang aan een doelmatig en effectief 
Wmo-beleid, streeft daarbij naar een 
optimale deelname van de inwoners 
van Aalsmeer aan de samenleving 
en adviseert op onafhankelijke ba-
sis, gevraagd en ongevraagd, het 
college van B&W over het te ontwik-
kelen en te voeren beleid. Dit op een 
zodanige wijze dat zowel het welzijn 
van, een goede zorgverlening aan, 
als aanvaardbare woonomstandig-
heden voor en zelfredzaamheid van 
de burgers worden bevorderd. De 
Wmo-raad is breed opgezet om zo-
veel mogelijk de geledingen uit de 
maatschappij er bij te betrekken. 
Zo zijn drie leden afkomstig uit de 
PRG (participatieraad gehandicap-
ten, twee uit de seniorenraad, drie 
uit de diverse kerkgenootschappen 

Wmo-raad Aalsmeer actief en vanuit het Rode Kruis, de Zonne-
bloem en de wijkraden elk één ver-
tegenwoordiger. Voorzitter is Joop 
Vuijk. Ondanks het feit dat de Wmo-
raad breed is opgezet, is het in con-
tact komen met de achterban nog 
een hele opgave, omdat die zowel 
groot als divers is. 
Om tot een goed advies te kun-
nen komen is het dus van groot be-
lang, dat de gemeente de Wmo-
raad vroegtijdig bij beleidsontwik-
keling gaat betrekken. Het is de be-
doeling dat de Wmo-raad een pagi-
na krijgt op de gemeentelijke web-
site zodat alle inwoners kunnen le-
zen wat is geadviseerd aan het col-
lege. Correspondentieadres van de 
Wmo-raad is: De heer B. W, Voll-
muller, Baccarastraat 14, 1431 RN 
Aalsmeer , email: b.w.vollmuller@
KPNplanet.nl

ingezonden
Een goede rentmeester behoort 
te leven in zuinigheid 
“Bespaar 2,5 miljoen in een avond”: 
Deze tekst stond boven het artikel 
van de gemeente Aalsmeer, die ons 
daarmee uitnodigde om er over mee 
te denken waar we het geld van-
daan moeten halen. 2,5 Miljoen, 
dat is veel, heel veel bezuinigingen. 
Helaas lijkt het woord bezuinigen 
de sleutel te worden om in de toe-
komst nog met elkaar in deze maat-
schappij te kunnen overleven. Het 
staat paradoxzaal haaks op onze in-
gerichte consumptiemaatschappij. 
Met maar liefst drie containers voor 
de deur geven wij kleur aan onze 
wegwerpcultuur. Meer, steeds meer 
zijn onze behoeftes met weinig te 
stillen. Wie heeft nog leren zuinig 
zijn met wat je hebt? Alles wat we 
vandaag kopen, was gisteren al oud. 
Alles wat mooi was, is morgen foei-
lelijk en past niet meer in de niets-
zeggende trendy look van overmor-
gen. De schreeuwende reclame-
tekst roept het dagelijks bij ons op 
en loopt als een leidraad door ons 
leven: Bezit, bezit, steeds meer bezit. 

Tegen wil en dank bindt het ons 
aan elkaar, zelfs zo, dat we verstik-
kend naar adem smachten en alles 
voortdurend in de, totale uitverkoop, 
gooien. Maar nu moeten we plots 
van dezelfde draad de eindjes aan 
elkaar knopen. De rek uit het slap 
geworden economische elastiek is 
er uit. Er hangt een vlijmscherp mes 
boven onze hoofden. Waar wordt in-
gesneden? Laten we niet in blinde 
paniek al onze verworvenheden uit-
benen en uithollen. Het hangt van 
ieder zijn verantwoording af, welke 
keus we gaan maken naar de toe-
komst toe, maar bedenk: Wij moe-
ten zorgen dat we de kwaliteit van 
het leven bewaken, zoals een goede 
rentmeester betaamt. Hopelijk is de 
komende generatie ons dan dank-
baar en geven wij onze kinderen 
ook een wereld in bruikleen die de 
moeite waard blijft om in te leven!

Gerard Zelen, Marsstraat 8 
Aalsmeer, zelen@ggschilders.nl
Tel. 06-55701684 

Smokkelaars 
aangehouden
Schiphol - De Koninklijke Mare-
chaussee heeft dinsdag 8 maart 
op Schiphol een 59-jarige Rotter-
dammer en een 37-jarige Zweed-
se vrouw aangehouden op verden-
king van mensensmokkel. De twee 
zouden behulpzaam zijn geweest bij 
een poging om twee illegale vreem-
delingen met valse Franse en Tsje-
chische paspoorten aan boord te 
krijgen van een vliegtuig naar De-
nemarken. De twee illegalen zijn 
aangehouden voor het in bezit heb-
ben van vervalste reisdocumenten. 
De verdenking tegen de vier ont-
stond nadat zij zich hadden gemeld 
aan een ticketbalie om een vlucht 
naar Denemarken te boeken. Om-
dat het baliepersoneel vermoedde 
te maken te hebben met valse pas-
poorten werd de Marechaussee er-
bij gehaald. Onderzoek wees uit 
dat de paspoorten vervalst waren. 
De Rotterdammer wordt ervan ver-
dacht de valse paspoorten geleverd 
te hebben. Bij een doorzoeking in 
zijn woning zijn valse reisdocumen-
ten aangetroffen. De Zweedse zou 
de tickets voor de vlucht naar De-
nemarken hebben betaald.

Alcoholvrije 
bestuurders
Hoofddorp – Zaterdag 6 maart con-
troleerde de politie rond midder-
nacht op de N201, ter hoogte van 
Hoofddorp, op drankgebruik achter 
het stuur. Geen van de 120 bestuur-
ders had een druppel teveel gedron-
ken, zo bleek. En dus was er sprake 
van een alcoholvrije controle! 
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Website gemeente goed bezocht
Aalsmeer - In de maand februari is 
de website www.aalsmeer.nl goed 
bezocht. Er zijn 14.767 bezoeken ge-
weest, een gemiddelde van 476 be-
zoeken per dag. In vergelijking met 
andere gemeenten scoort de web-
site van de gemeente Aalsmeer het 
hoogst op het aantal ‘nieuwe bezoe-
ken’. Het percentage van het aantal 
nieuwe bezoeken is 59,5 procent. 
De andere 40,5 procent zijn terug-
kerende bezoekers. 8.540 Bezoeken 
zijn via Google op de website geko-
men en 3.657 bezoekers hebben di-
rect www.aalsmeer.nl ingetikt. De 
meest voorkomende trefwoorden 
waarop men zoekt zijn ‘gemeen-
te aalsmeer’ en ‘aalsmeer’ Ook via 
Twitter (@Aalsmeer_NL) groeit het 
aantal bezoeken. Er zijn in totaal de 
afgelopen maand 369 bezoeken via 
Twitter geweest. 
De gemiddelde tijd dat een bezoe-
ker op de website zit is 2,40 minu-
ten. Per bezoek worden gemiddeld 
vier pagina’s bekeken. In totaal wa-
ren er 58.214 paginaweergaves. De 
best bekeken pagina’s van de web-

site zijn: Bestuur en organisatie 
(1.379 paginaweergaves); Digitale 
Balie (1.325 paginaweergaves); Wo-
nen, Wijken en Verkeer (1.297 pagi-
naweergaves); Werken bij Aalsmeer 
(1.250 paginaweergaves); Ope-
ningstijden (1.162 paginaweerga-
ves); Actueel (990 paginaweerga-
ves); Weekblog burgemeester Lit-
jens (715 paginaweergaves); Info 
over Aalsmeer (684 paginaweerga-
ves); Bestemmingsplannen (659 pa-
ginaweergaves); Activiteiten en eve-
nementen (649 paginaweergaves); 
Bouwprojecten (573 paginaweerga-
ves); Burgemeester en wethouders 
(516 paginaweergaves); Officiële 
mededelingen (440 paginaweerga-
ves). Op de provinciale ranglijst van 
de overheidsmonitor staat de web-
site van de gemeente Aalsmeer op 
een twaalfde plaats. Op de landelij-
ke ranglijst is Aalsmeer terug te vin-
den op de 83e plaats. Ten opzichte 
van vorig jaar is een grote stijging 
gaande, toen stond de website van 
de gemeente Aalsmeer op een 329e 
plaats.

Aanleg vrije busbaan voor 
Zuidtangent in Uithoorn
Aalsmeer/Uithoorn - De provincie 
Noord-Holland legt tussen busstati-
on Uithoorn en de kruising met de 
Legmeerdijk een vrije busbaan aan 
voor de Zuidtangent. Deze werk-
zaamheden vinden nog plaats tot 
en met vrijdag 25 maart. Het verkeer 
moet rekening houden met omlei-
dingsroutes en verkeersoverlast. De 
werkzaamheden zullen gefaseerd 
plaatsvinden. 
Op verschillende locaties zal de 
aannemer binnenkort asfalteren, 
markering op de weg aanbren-
gen en nieuwe openbare verlich-
ting plaatsen. In de werkperiode is 
de provinciale weg N201 tussen de 
Legmeerdijk en de Poelweg afge-

sloten tussen acht uur ’s avonds en 
vijf uur in de ochtend. Buiten deze 
werktijden is de weg open voor het 
verkeer. De omleidingsroute loopt 
over de Zijdelweg, Beneluxbaan en 
de Legmeerdijk.

Kruispunt Noorddammerweg
Van maandag 21 maart zeven uur 
in de ochtend tot en met vrijdag 25 
maar zes uur ‘s avonds is het kruis-
punt van de N201 met de Noord-
dammerweg, ter hoogte van de toe-
komstige busbaan, afgesloten voor 
al het doorgaand verkeer. De omlei-
dingsroute loopt over de Randweg 
en de Poelweg en geldt voor zowel 
auto’s als fietsers. 

Grundelweg weer open, 
nu Dorpsstraat dicht!
Aalsmeer - De Grundelweg is (ein-
delijk) weer open. De nieuwe weg 
bestaat uit een tweerichtingsweg, 
parkeerplaatsen en voetpaden. De 
bestrating sluit mooi aan op de Ui-
terweg en Praamplein doordat de-
zelfde materialen gebruikt zijn. 
Sinds gisteren, woensdag 9 maart, 
de Dorpsstraat tussen de Baren-
debrug en de Rozenstraat afgeslo-
ten voor het doorgaand autoverkeer. 
Gestart is met het vernieuwen van 
de riolering en bestrating van de 
Dorpsstraat en de Werven. Het lang-

zaam verkeer kan echter wel door-
gang blijven vinden. Het werk wordt 
in verschillende fases aangelegd om 
te zorgen dat de Werven bereikbaar 
blijft. Tegelijk met het afsluiten van 
de weg wordt de brug opgeknapt. 
De omleidingen worden aangege-
ven met borden. De verwachting is 
dat deze werkzaamheden aan de 
Dorpsstraat in mei afgerond zijn. 
Wegens asfalteringswerkzaamhe-
den is volgende week woensdag 16 
maart ook de Jac. P. Thijsselaan een 
dag afgesloten voor verkeer.

Vernielingen rond handbalvelden 
Aalsmeer - Vorige week zijn rond 
de handbalvelden bij sporthal de 
Bloemhof aan de Hornweg flink wat 
vernielingen aangericht. 
De reservebanken, eigendommen 
van FIQAS Aalsmeer, zijn door nog 
onbekenden opzettelijk vernield. 
Hiervan is door de club aangifte ge-
daan bij de politie. De voorzitter van 
FIQAS Aalsmeer vindt het onbegrij-
pelijk: “We knappen samen met de 
gemeente de velden helemaal op en 

vinden het juist goed dat ook ande-
re jongeren gebruik kunnen maken 
van het veld, de doelen en de ban-
ken die we daar geplaatst hebben. 

Schade aanzienlijk
Waarom ga je die dan vernielen? 
Dan kun je er zelf toch ook niet 
meer op zitten?” 
De schade is aanzienlijk. De hand-
balvereniging draait zelf voor de 
kosten op.

Afscheid oude en installatie 
nieuwe provinciale staten
Streek - Gisteren, woensdag 9 
maart, zijn de nieuwe leden van de 
provinciale staten van Noord-Hol-
land officieel beëdigd voor hun be-
stuursperiode 2007-2011. 
Vandaag 10 maart treden de op 2 
maart gekozen statenleden aan. In 
toespraken stond commissaris van 
de Koningin Johan Remkes stil bij 
ieder vertrekkend statenlid en be-
lichtte bijzonderheden uit zijn of 
haar statenperiode. Aan het eind 
van iedere toespraak werd aan hen 
die dat toekomt een onderscheiding 
opgespeld en/of een penning van 
de provincie worden uitgereikt. 
Daaronder bevonden zich 8 Ko-
ninklijke onderscheidingen, 7 Zil-
veren en 8 Bronzen Penningen van 
de provincie Noord-Holland. In to-
taal gaat het om 34 statenleden die 
afscheid nemen. Vandaag 10 maart 
beëdigt commissaris Remkes de 55 
statenleden. 34 Leden treden voor 
het eerst toe tot de staten. Daarvan 
zijn drie leden in de afgelopen pe-

riode zogeheten duo-commissielid 
geweest, mensen die als lid van een 
statencommissie een ‘echt’ statenlid 
in die commissie vervingen. 21 Per-
sonen zijn herkozen statenleden. 

Zes leden voor PVV
Van de 34 nieuwe leden zijn 19 per-
sonen man en 15 vrouw, in leeftijd 
variërend van 27 tot 67 jaar. Van de 
eenpersoonsfracties zijn de fractie 
Braam en de fractie Peter de Pagter 
niet teruggekeerd. De eenpersoons-
fractie 50Plus geleid door de heer 
de Lange is nieuw. In de eenper-
soonsfractie van de Ouderenpartij 
Noord-Holland is de heer Jef Leever 
het nieuwe gezicht. Hij volgt de sta-
tennestor Piet Bruystens op die af-
scheid neemt. 
De heer Bruystens had vanaf 1995 
zitting in de staten. Nieuwkomers 
zijn, behalve de Fractie 50Plus ook 
de zes leden van de Partij voor de 
Vrijheid geleid door het Tweede Ka-
merlid Hero Brinkman.

Wethouder Ulla Eurich reikt 
Positief Opvoeden Tipkrant uit 
Aalsmeer - Afgelopen donderdag-
middag 3 maart was het een klein 
beetje feest op het consultatiebu-
reau aan de Mensinglaan. Er waren 
ballonnen en de wethouder was op 
bezoek ter gelegenheid van het uit-
brengen van de Positief Opvoeden 
Tipkrant. De moeder van baby Tom 
ontving het eerste exemplaar van 
Tipkrant uit handen van wethou-
der Ulla Eurich. De wethouder was 
daarvoor uitgenodigd omdat zij in 
deze krant geïnterviewd wordt over 
haar eigen jeugd en het belang van 
een goede opvoeding. Wethouder 
Eurich: “Kinderen zijn nieuwsgie-
rig, ze willen ontdekken. Het is de 
taak van volwassenen om kinderen 
hierin te begeleiden. Soms hebben 
ouders daarbij behoefte aan infor-

matie of kennis. De Positief Opvoe-
den Tipkrant kan hierbij een steun-
tje in de rug zijn.” De tweede Tip-
krant heeft als thema: realistische 
verwachtingen in de opvoeding. Het 
is de kunst voor ouders om een ba-
lans te vinden tussen wat je allemaal 
graag zou willen en wat echt realis-
tisch is. Rachid, vader van Jasmina 
van 9 jaar, vraagt zich af: het lijkt wel 
of Jasmina nu al in de puberteit is. 
Vaak lijkt het of ze me helemaal niet 
hoort of wil horen! Dat moet toch 
anders kunnen? 
De tweede editie van de Positief Op-
voeden Tipkrant wordt vanaf mor-
gen, vrijdag 11 maart, in veel ge-
meenten in de Provincie Noord-Hol-
land in een grote oplage verspreid. 
Het is een actie om ouders zoals Ra-

Schiphol - De Koninklijke Mare-
chaussee heeft dinsdag 1 maart op 
de luchthaven een 25-jarige Neder-
lander aangehouden ter zake op-
lichting. 
De marechaussee was ter plaat-
se geroepen door de man omdat 
hij in een twist verwikkeld was ge-
raakt met meerdere taxichauffeurs 
nabij de luchthaven Schiphol. Uit 
de controle van de marechaussee 
bleek dat de melder gezocht wordt 

Boetes open voor 27.000,-
door de politie in verband met diver-
se oplichtingszaken.
De man, zonder vaste woon-of ver-
blijfplaats zou nog 120 dagen ge-
vangenisstraf moeten uitzitten en 
nog een boete van 27.000 euro moe-
ten betalen. De marechaussee heeft 
hem vervolgens aangehouden en in 
verzekering gesteld.
Woensdag is hij overgedragen aan 
de signalerende instantie, de politie 
Brabant-Noord.

chid te helpen met kleine en grote 
opvoedingsvragen. Belangrijkste 
boodschap van de Tipkrant is: zorg 
dat je verwachtingen realistisch zijn! 
Ouders die een goede balans weten 
te vinden tussen wat moet en kan 
zijn betere opvoeders. 
Aan de hand van praktische tips la-
ten professionals van bijvoorbeeld 
de Centra voor Jeugd en Gezin zien 
hoe ouders hun zelfvertrouwen en 
vaardigheden vergroten en daar-
door betere opvoeders kunnen zijn. 
De uitgave van de Tipkrant is me-
de mogelijk gemaakt door bijdra-
gen van de Provincie Noord-Hol-
land en de gemeenten en gaat op 
grote schaal gratis verspreid wor-
den, onder andere bij kinderopvang, 
peuterspeelzalen, scholen, Centra 
voor Jeugd en Gezin, consultatiebu-
reaus, bibliotheken, huisartsen en 
verloskundigen. 
De krant is te downloaden via www.
positiefopvoeden.nl.

Aanhouding na 
pascontrole
Schiphol - De Marechaussee heeft 
maandag 28 februari op Schip-
hol een 29-jarige Amerikaan aan-
gehouden die gezocht wordt in de 
Verenigde Staten in verband met 
de aanranding van een minderja-
rige. Grensbewakers van de Mare-
chaussee zagen maandag tijdens 
een paspoortcontrole op de lucht-
haven dat de man gezocht wordt 
door de Amerikaanse autoriteiten 
in verband met het daar gepleeg-
de zedenmisdrijf. Na overleg met 
de Amerikaanse autoriteiten bleek 
dat de signalering nog steeds van 
kracht was. Hierop werd de man 
aangehouden en overgebracht naar 
een cellencomplex op Schiphol. De 
verdachte is vandaag aan de rech-
ter-commissaris in Haarlem voorge-
leid. Het Openbaar Ministerie Haar-
lem zal zich verder over de zaak bui-
gen waarna er over zijn eventuele 
uitlevering wordt beslist.

Aalsmeer - De Noord-Hollandse 
iepenpopulatie is de afgelopen de-
cennia behoorlijk uitgedund door 
de iepziekte. De provincie wil sa-
men met alle gemeenten een of-
fensief starten, met als doel de zeer 
besmettelijke ziekte onder contro-
le te krijgen en de karakteristieke 
boom te redden van de ondergang. 
Al eeuwenlang siert de iep het Hol-
landse landschap en de historische 
binnensteden. Eind jaren ’70 telde 
Nederland nog zo’n vijf à zes mil-
joen iepen. In 2007 waren dat er in 
Noord-Holland naar schatting nog 
slechts zo’n 230.000, met een ziek-
tepercentage van vijf procent. 

Gezonde en zieke iepen in kaart
Actuele cijfers ontbreken, maar vast 
staat dat de iep er anno 2011 nog 
veel slechter voor staat. Om de iep-
ziekte onder controle te krijgen, wil 
de provincie samen met de Noord-
Hollandse gemeenten een iepen-
convenant tekenen. Hierin wordt 
vastgelegd dat de gemeenten de 
komende 15 jaar actief zieke iepen 
opsporen en verwijderen. 
De provincie op haar beurt betaalt 
de kosten voor een zogenaam-
de nulmeting, waarbij alle gezon-
de en zieke iepen in kaart worden 
gebracht. Doel van het convenant 
is het ziektepercentage terug te 

brengen naar maximaal twee pro-
cent. De provincie wil dit voorjaar 
het convenant met de gemeenten 
ondertekenen, onder voorwaarde 
dat alle gemeenten met iepen zich 
aansluiten. Gedeputeerde Meerhof: 
“Juist omdat de ziekte zich niet aan 
gemeentegrenzen houdt, is een ge-
zamenlijke bovenregionale aanpak 
noodzakelijk. Niets doen is eigenlijk 
ook geen optie. Zieke bomen kun-
nen omvallen en moeten uit veilig-
heidsoverwegingen hoe dan ook 
verwijderd worden. Op de lange ter-
mijn is duurzaam iepenbeheer aan-
zienlijk goedkoper dan de ziekte 
niet bestrijden.” 
De iepziekte is een zeer besmette-
lijke schimmelziekte die wordt over-
gebracht door iepenspintkevers of 
via ondergrondse wortelverbindin-
gen. De kevers kunnen grote af-
standen afleggen, tot zo’n 7 kilome-
ter. De ziekte openbaart zich tussen 
juni en september. 
De besmette bomen zijn dan ge-
makkelijk te herkennen. De blade-
ren worden bruin en blijven de he-
le zomer verdord aan de boom han-
gen. Na besmetting kan een iep 
binnen twee tot vier weken sterven. 
Zieke iepen zijn niet meer te redden 
en moeten zo snel mogelijk gekapt 
worden, om verdere verspreiding 
van de ziekte te voorkomen.

Provincie wil offensief 
starten tegen iepziekte

Vier maatregelen voorgesteld
GS: Regio rond N201 ook 
in toekomst bereikbaar!
Aalsmeer - Gedeputeerde Sta-
ten van de provincie Noord-Holland 
willen dat de doorstroming van het 
verkeer in Amstel- en Meerlanden 
in de toekomst gegarandeerd blijft. 
Daarom is een studie uitgevoerd 
naar maatregelen om de doorstro-
ming van het verkeer in dit gebied 
te garanderen. 
Mits daar draagvlak voor is, willen 
GS samen met de betrokken par-
tijen een aantal maatregelen gaan 
uitwerken. Hierbij gaat het om het 
aanpassen van wegvakken en kruis-
punten op en rond de N201. Voor 
een rondweg Amstelveen willen Ge-
deputeerde Staten onderzoeken of 
er een alternatief mogelijk is. In de 
vervolgstudie N201 zijn mogelijke 
verkeersknelpunten bekeken die in 
de toekomst kunnen ontstaan. Ver-
volgens zijn oplossingen aangedra-
gen voor de periode 2015 tot 2030. 
In de studie is ervan uitgegaan dat 
de omlegging van de N201 tussen 
Hoofddorp en Amstelhoek is gere-
aliseerd. 

Rondweg Amstelveen
Gedeputeerde Staten stellen voor 
om vier maatregelen voor te leg-
gen aan de betrokken regiopar-
tijen en, als hier draagvlak voor is, 
een aantal maatregelen verder uit te 
werken. Het gaat hierbij om de vol-
gende maatregelen: Aanpassen van 
de kruispunten N201 in Haarlem-
mermeer, kruispunten Fokkerweg 

en aansluitingen A9, N231-noord: 
kruispunt FloraHolland en (nieuwe) 
N201 en N231-zuid. In de rapporta-
ge wordt de aanleg van een rond-
weg om Amstelveen in combinatie 
met het verbreden van de Zijdelweg 
gezien als oplossing voor de ver-
keersafwikkeling tussen de N201 
en de A9. Omdat de rondweg in het 
rapport is geprojecteerd in een ge-
bied dat in de structuurvisie van de 
provincie is aangeduid als weidevo-
gelgebied, willen GS deze niet ver-
der uitwerken, maar onderzoeken of 
er alternatieven mogelijk zijn. Ver-
der vinden GS dat de in het rapport 
voorgestelde maatregel van het ver-
breden van de N201 tussen de A4 
en Fokkerweg geen prioriteit heeft. 

Parallelle Kaagbaan
Dit punt wordt weer opgepakt als er 
een definitief besluit valt over het al 
dan niet aanleggen van de parallel-
le Kaagbaan. Het eindrapport van 
de vervolgstudie N201 wordt aan-
geboden aan de colleges van de bij 
de studie betrokken gemeenten en 
aan de partijen die waren vertegen-
woordigd in een klankbordgroep. 
Dit zijn provincie Utrecht, Stads-
regio Amsterdam, de gemeenten 
Haarlemmermeer, Aalsmeer, Uit-
hoorn, De Ronde Venen en Amstel-
veen, Rijkswaterstaat, VNO-NCW, 
Flora Holland, Schiphol, Kamer van 
Koophandel, Transport en Logistiek 
Nederland en EVO. 

Groen licht, 
toch aangereden
Rozenburg - Maandagmiddag 28 
februari rond 15.45 uur kreeg de 
politie een melding binnen van een 
aanrijding met letsel op de Kruis-
weg en de A4. Twee personenau-
to’s waren daar in botsing gekomen 
met een vrachtwagen. De bestuur-
der en bijrijder van één van de be-
trokken auto’s raakten gewond en 
zijn naar een ziekenhuis vervoerd 
voor behandeling. Het gaat om twee 
Hoofddorpers van 31 en 25 jaar. De 
andere bestuurder en vrachtwagen-
chauffeur bleven ongedeerd. Wat 
de precieze oorzaak is van de aan-
rijding is nog onduidelijk. De auto-
mobilisten verklaarden dat ze groen 
licht hadden. De politie heeft, zoals 
gebruikelijk bij aanrijdingen, blaas-
testen afgenomen en geen van de 
betrokken bestuurders verkeerde 
onder invloed van alcohol. 



pagina 28 Nieuwe Meerbode - 10 maart 2011

Aalsmeer - Liefst negen nieuwe gemeenteraadsleden hebben de 
verkiezingen opgeleverd. Zowel bij PACT, AB, CDA en VVD zijn de 
nieuwelingen aangeschoven. Ze stellen zich voor. Unaniem zijn de 
nieuwe gemeenteraadsleden over hun nieuwe job: “Een leuke baan 
is het zeker.” Ook hun intentie om iets te willen doen voor de maat-
schappij, voor de bewoners van de gemeente Aalsmeer, komt geheel 
overeen. Hoe de nieuwe gemeenteraadsleden iets proberen te berei-
ken voor de gemeente is echter partijgebonden. Door Janna van Zon.

9 Nieuwe raadsleden!

CDA-leden Robbert-Jan van Duijn, Dirk van Willegen en Ines van der Boon.

Robbert Jan, Ines en Dirk (CDA): 
“Veel CDA’ers voelen zich betrokken 
bij kerk, clubs en vrijwilligerswerk”
Robbert Jan van Duyn, student The-
ologie aan de VU is met zijn 23 jaar 
het jongste gemeenteraadslid. Ook 
Ines van der Boon-Hulsbos en Dirk 
van Willegen zijn nieuw in de ge-
meenteraad. “Het is wel makke-
lijk om overal tegen aan te schop-
pen, maar eigenlijk is het veel leu-
ker om zelf mee te werken”, vonden 
Dirk van Willegen en Robbert Jan. 
Ines van der Boon vult aan: “Ik hoor 
het mijzelf nog zeggen, word dan lid 
van een politieke partij, als je vindt 
dat er veranderingen moeten ko-
men in Aalsmeer.” Alle drie verkla-
ren uit een mond: “Het fractiewerk 
is interessant om te doen, even-
als de werkbezoeken. Je komt ach-
ter zaken waar je eerder geen notie 
van had. Het zorgt voor een meer-
waarde in ons werk. Tijdrovend is 
het wel, wij waren vooraf gewaar-
schuwd, maar wil je dit werk goed 
doen, dan kan het niet anders dan 
er heel veel tijd en energie instop-
pen. Er zijn tijden dat wij de fractie-
leden meer zien dan onze partners”, 
wordt er gelachen. Naast het dage-
lijkse werk, de maatschappelijke be-
trokkenheid, de kerk, school, plaat-
selijke politiek, gaat het om andere 
meningen te horen. “Er wordt vaak 
voor anderen beslist zonder dat er 
gekeken wordt wat mensen zelf wil-
len.” CDA’ers zijn ook vaak lid van 
een kerk. Kerkleden blijken op lan-
delijk niveau gemiddeld meer vrij-
willigerswerk te verrichten dan an-
dere Nederlanders. Dit is de uit-
komst na een onderzoek in het dag-
blad Trouw. Ook plaatselijk kwam 
dit naar voren. Eén van de leden 
van De Open Hof Kerk (Protestantse 
Gemeente Aalsmeer) deed hier naar 
onderzoek en het resultaat is opval-
lend. 78 Procent van de meelevende 

kerkleden zet zich in voor de mede-
mens. “Het CDA is een echte Volks-
partij met een grote maatschappe-
lijke belangstelling. Een groot ge-
deelte van de maatschappij draait 
op vrijwilligers”, benadrukt Ines van 
der Boon. In de komende bezuini-
gingen ziet het CDA ook een uitda-
ging. “Het is voor de mensen goed 
om zelf weer iets te ondernemen, 
het gaat niet alleen om zorgen voor, 
maar ook zorgen dat. Het CDA moet 
hierin verantwoordelijkheid willen 
nemen. Natuurlijk, niet iedereen is 
zelfredzaam, daar moeten wij goed 
opletten en ook op de kwetsbare 
mensen. Wij blijven toekomstgericht 
denken.” Dat bezuinigingen een 
moeilijk onderwerp is, daar zijn de 
raadsleden zich van bewust. “Maar 
als je goed weet uit te leggen waar-
voor je staat, dan bereik je meer. Het 
gaat om een juiste balans te vinden 
tussen de voors en tegens.” 

De CDA campagne heeft veel opge-
leverd. “De laatste gemeenteraads-
verkiezingen hebben uitgewezen 
dat wij niet met de landelijke CDA 
trend meegaan. Wij wisten de ze-
tels de behouden. Dat twee nieuwe 
bewoners uit Nieuw Oosteinde zich 
als bestuursleden hebben aange-
meld, geeft aan hoe groot ook daar 
het vertrouwen in het CDA is. Even-
als de overige gemeenteraadsleden 
zijn ook Robbert Jan, Ines en Dirk 
blij met de onderlinge samenwer-
king van de coalitie partijen. “Er is 
respect voor elkaar. Maar verschil-
len mogen niet geschuwd worden.” 
Robbert Jan citeert met een glim-
lach wat hij eens gelezen heeft: 
“Wanneer iedereen het alleen maar 
met elkaar eens is, heeft niemand 
voldoende nagedacht.”

Nieuwe AB-raadsleden: Helma Persoon en Job Kluis.

Danny, Job, Helma en Dirk (AB): 
“Tijd voor echte veranderingen!”
Aalsmeerse Belangen is een trend-
setter. Dit jaar bestaat AB dertig 
jaar. Ver voor dat de leefbare peri-
ode van de locale politieke partij-
en haar opgang maakte en succes-
sen behaalde, was Aalsmeerse Be-
langen al actief. En hun ster is al-
maar rijzende. Inmiddels zijn er zes 
gemeenteraadsleden die opkomen 
voor de belangen van de gemeente 
Aalsmeer. “Wij kunnen nu onze slo-
gan: ‘Tijd voor echte veranderingen’ 
uitvoeren. Met zes zetels kun je het 
verschil maken. Wij kunnen werken 
aan de toekomst.” De nieuwkomers 
Danny van Tol en Job Kluis werden 
ooit benaderd door Coq Scheltens. 
Helma Persoon en Dirk Stoker door 
huidig wethouder Gertjan van der 
Hoeven. Coq had een neus voor ta-
lent en wist bovendien degenen die 
zij vroeg te overtuigen en te stimu-
leren. Bij Danny van Tol was politiek 
niet zo in het hoofd opgekomen. Tot 
zijn achtste woonde hij in Aalsmeer, 
daarna woonde hij tot zijn twin-
tigste in Kudelstaart en kwam via 
Aalsmeerse omzwervingen drie jaar 
geleden terecht in de Schoolstraat. 
Het leek hem goed om zich in te zet-
ten voor het behoud van het dorp. 
Kwam in de wijkraad terecht, werd 
lid van Oud Aalsmeer en realiseerde 
zich toen dat wanneer hij werkelijk 
iets voor elkaar wilde krijgen, de po-
litiek daarvoor de meest aangewe-
zen weg was. Hij en Coq ontmoet-
te elkaar tijdens een braderie en 
de basis naar AB was gelegd. Job 
Kluis kende Coq al veel eerder via 
de scouting. Mede op haar initiatief 
werd hij van 1992 tot 1996 voorzitter. 
“Ik maakte mij druk over de grond-
waterproblematiek.” In verschillende 
functies was Job Kluis altijd betrok-
ken en een nuttige kracht voor AB. 
Zijn taak als gemeenteraadslid is er 
een die hem bevalt. Honderd pagi-
na’s per veertien dagen moeten er 
zeker worden gelezen, plus nog al-
lerlei naslagwerk om nog dieper op 

de zaken in te kunnen gaan. “Een 
negen tot vijf baan is met het ge-
meenteraadswerk niet te combine-
ren. Er komt heel veel informatie op 
ons af, maar je wilt het ook allemaal 
weten om adequaat te kunnen rea-
geren.” Helma Persoon volgde van-
uit persoonlijke interesse al langer 
de plaatselijke politiek. Haar voor-
keur ging altijd uit naar AB. “Ik vond 
hun hele insteek oké.” Na het afron-
den van haar studie fiscaal adviseur 
heeft zij eerst als fractieondersteu-
ner voor AB gewerkt en nu als frac-
tie assistent. “Met de vuist op tafel”, 
verklaart zij lachend. Ook Dirk Sto-
ker is er eveneens van overtuigd dat 
AB veel voor de samenleving kan 
betekenen. “Zeker de nieuwe wijken 
verdienen aandacht. Wij moeten de 
nieuwkomers het Aalsmeer gevoel 
bijbrengen. Verschillen zullen er al-
tijd blijven, maar als AB zien wij het 
toch als onze taak om de betrokken-
heid van de inwoners te vergroten.” 
Gelukkig is hij evenals zijn collega’s 
in staat om baan en gezin te com-
bineren met het werk voor AB. Voor 
een ieder telt dat het werk meer di-
vers is dan werd aangenomen. “Het 
is heerlijk om in het veldwerk te zit-
ten en iets te creëren.” Dat AB een 
wethouder heeft kunnen leveren 
zien de gemeenteraadsleden als 
een groot voordeel. Er is een sterke 
wisselwerking tussen de fractie en 
de wethouder, hetgeen door de vier 
nieuwkomers als zeer positief erva-
ren. “Natuurlijk is de kennis van de 
oudgedienden nodig, maar de bal-
last van het verleden, het wantrou-
wen, is verdwenen. Er is geen oud 
zeer meer.” De drie belangrijke pun-
ten waarvoor AB zich sterk maakt is 
het woonarkenbeleid, kunst en cul-
tuur en het behouden van het dorp-
se karakter. “Ondanks de komende 
bezuinigingen vertrouwen wij er op 
dat wij hier gestalte aan kunnen en 
gaan geven. Het zijn de stokpaard-
jes van AB.” 

AB-raadsleden Danny van Tol en Dirk Stoker.

Robert van Rijn (VVD): “Een 
wijk is meer dan alleen huizen”
Met het nieuwe gemeenteraadslid 
Robert van Rijn heeft de VVD een 
zwaargewicht aan hun team toege-
voegd. Al van jongs af aan is Robert 
zowel in de landelijke als lokale poli-
tiek geïnteresseerd. “Ik heb mij altijd 
maatschappelijk betrokken gevoeld 
bij datgene wat er om mij heen af-
speelt.” Sinds zijn achttiende is hij 
als vrijwilliger nauw betrokken bij 
de tennisvereniging. De laatste zes 
jaar zet hij zich in voor de Neder-
landse Tennisbond (KNLTB). Vanuit 
meerdere stageverbanden liep hij 
heel wat jaren aan de politieke zij-
lijn mee, werd later fractie assistent 
voor de VVD in Uithoorn. Zit in ver-
schillende onderwijsbesturen, was 
tot voor kort voorzitter van de brede 
school Uithoorn. Verder vervult hij 
een functie in het bestuur van het 
Amstelveen College. Door de lan-
delijke VVD is hij voor vier jaar be-
noemd in de partijcommissie on-
derwijs en wetenschap en adviseert 
eerste en tweedekamer VVD leden. 
Dit allemaal naast zijn drukke baan 
als manager sport en bewegen op 
een Hoge School. Het geeft onmis-
kenbaar de bevlogenheid en be-
trokkenheid voor de politiek en de 
gemeenschap van deze 33 jarige 
VVD’er aan.

Vrijwilligers
“Ons land kan niet zonder vrijwilli-
gers, het is een onmisbaar deel van 
de samenleving. Nederland is wat 
dit betreft uniek in de wereld. Geen 
land kent zoveel clubs en verenigin-
gen met zoveel vrijwilligers. Het zegt 
iets over het saamhorigheidsgevoel 
van de Nederlanders om met elkaar 
te willen sporten. De VVD kent ook 
heel veel vrijwilligers, iedereen is bij 
ons actief bezig.” Robert ziet de VVD 
als een echte volkspartij wanneer 
hem gevraagd wordt: Ben jij er één 
van de linker of rechtervleugel?, zal 
zijn antwoord altijd zijn: “Wij kennen 
geen links of rechts. Ik ben een libe-
raal en ik zit in een partij waar voor 
iedereen plaats is met een groot vrij-
willigershart en de bereidheid om 
te willen leren.” Al op jonge leeftijd 
koos Robert van Rijn voor de VVD. 
“Mijn keuze heb ik niet van huis uit 
meegekregen.Wat mij aansprak was 
het gevoel voor vrijheid, zelf initiatief 
leren nemen. Je doet het nooit al-
leen, maar het begint wel bij ieders 
eigen verantwoordelijkheid.” 
Naast onderwijs, zorg, volkshuis-
vesting, sociale zaken en werkge-
legenheid in zijn portefeuille werkt 
hij ook hard mee aan de samenwer-
king tussen de gemeentes Aalsmeer 
en Amstelveen. “Het zijn pittige dos-
siers waarvoor veel vergaderd en 
gelezen moet worden.” Hij ziet het 
als een uitdaging om naast de frac-
tievergaderingen eens in de zes we-
ken het Beraad voor te zitten. “Om 
voorzitter te zijn van 21 gemeente-

raadsleden is intensief maar een uit-
daging. Ik zit er dan niet namens de 
VVD, maar heb een totaal onafhan-
kelijke rol.” Om in de oppositie te zit-
ten, vindt hij lastig. “Wij zijn een club 
van bestuurders, zijn niet gewend 
oppositie te voeren. Maar wij probe-
ren deze tijd zo succesvol mogelijk 
te maken en dan hopen wij in 2014 
weer terug te komen in het college. 
Wat ik de komende jaren zou willen 
bereiken is een meer bruisend de-
bat, meer interactie van de raadsle-
den onderling. Met de jonge men-
sen, die er nu in de raad zitten, kun 
je een impuls geven aan een nieuwe 
politieke cultuur.” 

Wijkraden
Het bezoeken van de wijkraden ziet 
Robert ook als een belangrijke taak 
“Iedere wijk verlangt een eigen aan-
pak. Vooral in Nieuw Oosteinde, 
waar veel jonge gezinnen wonen 
die uit Amsterdam, Amstelveen en 
Uithoorn komen, moet er gezocht 
worden naar meer mogelijkheden. 
Het gaat niet alleen om huizen neer 
zetten. Daar horen bijvoorbeeld ook 
sportaccommodaties bij en moge-
lijkheden om muziek te maken, boe-
ken te kunnen lenen, een gezond-
heidscentrum. Je moet jongeren 
vertrouwd maken met kunst en cul-
tuur, hen leren wat er allemaal mo-
gelijk is. De scholen zouden meer 
een centrale functie moeten krijgen 
in de wijken. Door bijvoorbeeld ook 
’s avonds open te zijn, zodat buurt-
bewoners de gelegenheid krijgen 
elkaar te ontmoeten. En wat is er 
op tegen om voor de ouderen een 
ruimte binnen de school te creë-
ren waar men een kaartje kan leg-
gen? Dat hoort allemaal in een goe-
de wijk thuis. Daarom is de VVD te-
gen het bezuinigen op sport en cul-
tuur. Wij willen toch blijven lezen, 
muziek kunnen maken en sporten, 
dat is toch essentieel voor een ont-
wikkelde beschaving?” 

Jelle Buisma van PACT Aalsmeer: 
“Het is geen veredelde hobby”
Jelle is met zijn 29 jaar één van 
de jongste raadsleden. Werkt als 
ZZP’er, heeft daarnaast een vas-
te baan en is nu in zijn laatste fa-
se van zijn studie geschiedenis en 
rechten aan de VU. Woont in Ku-
delstaart drie minuten van de West-
einderplassen. “Bij mij is het begon-
nen met de gedachte iets meer te 
willen doen voor de gemeenschap. 
Ik heb het geluk gehad met gelijk-
gezinde vrienden, Auke van der 
Ham en Chris Aertssen, te kunnen 
beginnen voor de Partij van de Ar-
beid in Aalsmeer. Het plezier met 
elkaar maakte het werk ongeloof-
lijk leuk en wij kregen de kans ons 
te ontplooien.” Jelle ziet zijn raads-
werk voor PACT niet als een ver-
edelde hobby, daarvoor komt er veel 
te veel bij kijken. “Met een beetje 
pech ben je vier avonden per week 
voor PACT aan het werk, naast het 
inlezen van de stukken. Met Ruim-
telijke Ordening (RO) milieu en eco-
nomie in het pakket moeten er per 
week vele dossiers doorgenomen 
worden. Wanneer je zoveel tijd in 
iets steekt dan is enige genoegdoe-
ning zeker gewenst. Er moet wel re-
sultaat bereikt worden. Gelukkig 
krijg ik de goede ondersteuning en 
is het onderlinge contact binnen de 
raad heel plezierig. Er is begrip voor 
een afwijkend standpunt, er kan een 
stevig debat gevoerd worden maar 
na afloop wordt er wel gezellig een 
biertje met elkaar gedronken. Wij 
zijn nu met 21 personen aan het 

werk in plaats van met vier op zich 
zelfstaande partijen. Want, tenslot-
te gaat het toch om een gezamen-
lijk streven, om met elkaar een zo 
goed mogelijk resultaat voor de in-
woners van Aalsmeer zien te berei-
ken. Vergeleken met een jaar gele-
den is het veel opener geworden en 
ik ervaar dat als heel prettig. Partijen 
krijgen nu de ruimte om hun stand-
punten naar buiten te brengen en 
dat heeft allemaal met het weder-
zijds vertrouwen te maken. Zo cre-
eren wij de kans om er met elkaar 
uit te komen.” 
Jelle vervolgt: “Tevreden zou ik zijn 
als wij de bezuinigingen, het traject 
daarvan, goed doorlopen. PACT wil 
graag een benaderbare partij blij-
ven, belangrijk is daarom ook het 
contact met de wijkraden. Je be-
paalt weliswaar een mening vanuit 
een eigen politieke gedachte, maar 
elke beslissing die door de raad 
wordt genomen, wordt wel gevoed 
door de wijken. Er wordt goed ge-
luisterd, je visie ga je spiegelen en 
toetsen, Met richting sturing geven. 
Daarvoor zijn ook de PACT café’s ui-
termate geschikt. Iedereen is er wel-
kom van welke politieke kleur dan 
ook. Ik wil daar graag mijn verhaal 
uitleggen. PACT heeft goede ideeën, 
onze standpunten zijn solide. Daar-
bij moeten wij die wel goed vertalen 
naar de inwoners toe. Ik zie dat als 
een uitdaging. Jezelf positief neer-
zetten vanuit basis van vertrouwen, 
dat is de drive om vooruit te komen.”

Meepraten met gemeente
Aalsmeer - De gemeenteraad be-
staat in Aalsmeer uit totaal 21 
raadsleden, waarvan zes CDA-
ers, zes AB’ers, vijf VVD’ers en vier 
PACT-leden. Dit aantal wordt be-
paald aan de hand van het inwoner-
aantal van de gemeente. De burge-
meester zit de raadsvergaderingen 
voor en wordt in zijn rol als voorzit-
ter van de raad bijgestaan door de 
griffier. Het beraad, vooraf aan de 
raadsvergadering, wordt afwisse-
lend voorgezeten door de raadsle-
den van de vier verschillende par-
tijen. Meepraten, meedoen, mening 
geven? Met de raad aan de praat 
komen kan door te bellen of te mai-
len naar een raadslid, in te spreken 
in de vergadering van het beraad, 
het fractiespreekuur te bezoeken 
en/of een onderwerp op de agenda 
van het beraad te laten plaatsen via 
een burgerinitiatief. Er kan echt ‘ge-
woon’ of gebeld of gemaild worden 
met de leden van de gemeenteraad. 
Raadsleden zijn vertegenwoordi-
gers van de bevolking en staan 
open voor ideeën van inwoners.

Beraad en fractiespreekuur
Regelmatig wordt in vergaderingen 
van het beraad en de raad gespro-
ken over onderwerpen die inwoners 
persoonlijk of als lid van een organi-
satie aangaan. Inwoners kunnen het 
beraad en de raad als toehoorder 
bijwonen. Het woord voeren over 
geagendeerde onderwerpen kan al-
leen in een vergadering van het be-
raad. Inspreken kan dus niet in een 
vergadering van de raad. Aanmel-
den als inspreker kan bij de griffie: 
griffie@aalsmeer.nl of telefonisch 
via 0297-387584, 387660, 387561 tot 
op de dag van de vergadering 12.00 
uur. Een inwoner kan zich aanmel-
den voor een gesprek met fractie-

vertegenwoordigers tijdens het zo-
genaamde fractiespreekuur. Het on-
derwerp behoeft geen betrekking 
te hebben op een agendapunt van 
het beraad of de raad. In het pre-
sidium is afgesproken dat iedere 
fractie zich door één afgevaardigde 
laat vertegenwoordigen. De fractie-
spreekuren vinden plaats op dins-
dagen voorafgaand aan de fractie-
vergaderingen. Wie van deze mo-
gelijkheid gebruik wenst te maken, 
dient u zich aan te melden bij de 
griffie, minimaal één week vóór het 
betreffende spreekuur, zie boven-
staand emailadres en telefoonnum-
mers. Er kunnen maximaal drie frac-
tiespreekuren plaatsvinden op één 
avond, te weten om 19.00, 19.15 en 
om 19.30 uur. 

Verzoek burgerinitiatiefvoorstel 
In de raadsvergadering van 22 janu-
ari 2009 heeft de gemeenteraad de 
verordening Burgerinitiatief vastge-
steld. In deze verordening is gere-
geld wie en hoe een verzoek tot bur-
gerinitiatief kan worden ingediend. 
Het burgerinitiatief geeft burgers 
het recht om zelf direct onderwer-
pen letterlijk op de politieke agenda 
te plaatsen. Het verzoek tot plaat-
sing van een burgerinitiatief op de 
agenda van de vergadering van de 
raad dient schriftelijk ingediend te 
worden. Het verzoek dient tenmin-
ste een nauwkeurige omschrijving 
van het burgerinitiatief te bevatten, 
voorzien te zijn van handtekeningen 
van de initiatiefnemer en moet mi-
nimaal 25 steunbetuigingen van be-
langhebbenden hebben. Formulie-
ren voor indiening van een burge-
rinitiatief zijn bij de receptie van het 
gemeentehuis verkrijgbaar. Alle in-
formatie is ook te vinden op de web-
site www.aalsmeer.nl.
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Muziek maken voor baby’s, 
peuters en kleuters!
Kudelstaart - Vanaf 30 maart biedt 
Irma Hogenboom van muziekschool 
Spelenderwijs weer korte cursussen 
aan voor kinderen van 0 tot 6 jaar. 
`Muziek op schoot` voor 0 tot 4 jari-
gen is bedoeld voor ouders of groot-
ouders die samen met hun (klein)
kinderen willen zingen en dansen. 
Spelplezier en samen genieten van 
zang, beweging en muziek staan 
voorop. Er worden veel liedjes ge-
zongen en de kinderen ontdekken 
spelenderwijs kleine muziek instru-
menten. `Muziek in de kring` voor 4- 

tot 6-jarigen laat aan de hand van 
leuke thema`s kleuters op speel-
se wijze kennis maken met aller-
lei facetten van muziek, zoals hard 
en zacht, langzaam en snel, enz. Tij-
dens de laatste les mogen de kin-
deren aan hun ouders laten zien en 
horen wat zij allemaal geleerd heb-
ben. Beide cursussen worden gege-
ven in het gebouw van het Show-
jachthoornkorps aan de Bilderdam-
merweg. Voor de verschillende mo-
gelijkheden en opgave: www. mu-
ziekschoolspelenderwijs.nl.

EHBO-examen op Samen Een
Aalsmeer - Vorige week woens-
dag heeft groep 8 van basisschool 
Samen Een EHBO examen gedaan. 
Nadat ze elke week EHBO-les had-
den gekregen van juf Karin Parson, 
moest nu het geleerde in praktijk 
worden gebracht. Tijdens het exa-
men kwamen verschillende onder-
delen aan bod. Onder andere de 
stabiele zijligging, de rautekgreep 
en het aanleggen van verbanden. 
Met de kinderen uit groep 7 in de 
rol van slachtoffer. Naast de prak-
tijk werd ook nog de zeer belangrij-
ke theorie getoetst. De kinderen van 
groep 8 vonden het heel spannend 
en waren dan ook erg benieuwd of 
ze waren geslaagd. Dit kregen ze 
aan het einde van de examenoch-
tend te horen. De leerlingen moch-
ten allen met een diploma op zak 
naar huis!

Tijdens de examens van sportschool Wassanim zijn Thijs Duijn en Kevin Ha-
geman geslaagd voor de wit oranje band. Het tweetal gaat nu trainen voor de 
zwarte band. Wassanim biedt vechtsporten voor zowel kinderen als volwasse-
nen. Meer informatie is te vinden op de website www.wassanim.nl of bel met 
hoofdinstructeur Johan van der Nald via 06-51987470. 

Wit oranje band voor Thijs en 
Kevin sportschool Wassanim

Veel te doen bij Binding Boven
Aalsmeer - Woensdag 2 maart 
zijn bij de Binding Boven armband-
jes gemaakt door tienermeiden. 
Van mooie gekleurde, suède veters 
werden armbandjes gevlochten en 
er waren hippe bedeltjes om daar 
weer aan te hangen. Het werd een 
leuke en gezellige middag en na af-
loop had iedereen een eigen arm-
band. Helemaal naar eigen stijl en 
klaar voor de zomer! 
Woensdag 16 maart organiseert de 
Binding Boven een beauty verwen-
dag voor de voeten.
Wil je je voeten eens heerlijk verzor-
gen? Geef je dan snel op en neem 
je eigen handdoek mee. Jeugd tus-
sen de 12 en 15 is welkom om 16.00 
uur en jongeren van 16 jaar en ou-
der om 19.00 uur. Lijkt het je leuk, 
geef je op bij viola@debinding.nl.

Spelletjes Binding Oost
Er zijn weer heel wat records gebro-
ken bij de spelletjes van Minute to 
win it. De tieners bij Binding Oost 
hebben allerlei grappige en span-
nende spelletjes gedaan. Een tis-
suedoos binnen een minuut leeg-
plukken, was vooral leuk om te 
doen. Op de website van het popu-
laire televisieprogramma staan al-
le spellen goed uitgelegd. Het werd 
soms best een klus om de uitdaging 
binnen een minuut te halen. Zo was 
het rijgen van pastapenne aan een 

droge spaghetti heel lastig. Voor-
al door de enthousiaste inzet van 
alle tieners werd het spel fanatiek 
gespeeld. Dit spel wordt vaker ge-
speeld bij de Binding, dus kijk goed 
op de site www.debinding.nl.

Bingomiddag voor ouderen 
Op 18 maart doet de Binding Zol-
der in Kudelstaart mee aan de ac-
tie NL Doet. Tijdens deze grote vrij-
willigersactie van het Oranje Fonds 
gaan kinderen uit groep 7 en 8 van 
scholen in de omgeving van Ku-
delstaart zich inzetten om 65-plus-
sers in het zonnetje te zetten door 
een gratis bingomiddag voor hen te 
organiseren. De kinderen gaan zelf 
thee en koffie serveren en de balle-
tjes laten rollen. Voor de bingomid-
dag is De Binding op zoek naar ar-
tikelen die als prijzen gebruikt kun-
nen worden. Heeft u toevallig op 
zolder of in uw schuur vazen, paas-
artikelen, ornamenten, kaarshou-
ders of serviesgoed staan? De or-
ganiserende kids houden zich aan-
bevolen. De spullen kunnen ge-
bracht worden naar de Binding Zol-
der in de Haya van Somerenstraat 
35c. 65-plussers kunnen zich aan-
melden voor de bingomiddag bij 
Pam Heemskerk via 06-13989304 of 
pam@debinding.nl. De Bingomid-
dag vindt plaats op de Binding Zol-
der van 15.30 tot 17.00 uur.

Schaatsdiploma’s jeugd VZOD
Kudelstaart - Op zaterdag 26 fe-
bruari hebben de jeugdleden van 
VZOD weer geschaatst voor het 
schaatsdiploma. Onder leiding van 
oud-voorzitter Leendert Molenaar 
werd de start-, rem- en slalomproef 
afgenomen en werden diverse rond-
jes geschaatst. Jordi van Wieringen, 
de jongste van de groep, schaatst 
voor het eerste jaar en haalde met-
een het A-diploma. 
Ook Maaike Hellinga is nieuw, zij 
haalde het B-diploma. Het diplo-
ma C mocht uitgereikt worden aan 
Lars Hogeveen, Emma Heere, An-
ne van der Laan, Nienke van Dok, 
Rachel Aarsen en Wies Valstar. Vi-

go Nederstigt, Bryce Pannekoek, To-
bias van Pernis, Eline Kooijman, Bo 
Holten, Bodhi van Wieringen, Marit 
Koops en Sijmen en Mees Egberts 
behaalden het diploma D. Het di-
ploma E mochten Justin Piet en Lu-
cas Lindijer in ontvangst nemen. Op 
zaterdag 26 maart vindt het jaar-
lijks afsluitingsfeest van 14.00 tot 
16.00 uur plaats in de kantine van 
de familie Kuipers aan de Hoofd-
weg 55. Onder andere staat de di-
ploma-uitreiking op het program-
ma. De schaatsgroep van VZOD is 
op zoek naar nieuwe, jonge leden, 
vanaf 6 jaar. Voor informatie en op-
gave: www.stgvzod.nl.

Operavoorstelling voor kids
Amsterdam - Opera per Bambi-
ni! is het nieuwe initiatief van Opera 
per Tutti! dat klassiek operarepertoi-
re aan publiek van 6 tot 12 jaar aan-
biedt en zo het opera erfgoed door-
geeft. Op een speelse en vrolijke 
manier kunnen kinderen kennis ma-
ken met in het Nederlands bewerk-
te operaklassiekers en operawee-
tjes. De eerste Opera per Bambini is 
de voorstelling ‘The Noise of Ope-
ra’. Barrie Lageveld, heeft de finale 
van de zangwedstrijd ‘The Noise of 
Opera’ bereikt en is erg blij met deze 
prestatie en vooral met zichzelf. Zijn 
vriendin Tinie Top is reuze trots op 
haar Barrie. Govert van Glansbeek 
vindt alle ophef wat overdreven en 
voorbarig, bovendien vindt hij zich-

zelf een veel betere zanger. Tinie’s 
vriendin Mathilde de Wilde heeft 
ook zo haar twijfels bij Barrie, zeker 
omdat deze wel heel erg geniet van 
alle vrouwelijke fans die op zijn pad 
komen. Als Tinie achter Barrie’s on-
trouw komt, wordt ze getroost door 
Govert en Mathilde. Rond de fina-
le komen alle vrienden weer samen. 
De voorstellingen worden gegeven 
op 13 maart, 10 april, 8 mei en 12 
juni in de Vondelkerk Amsterdam 
en beginnen allen om 13.30 uur. De 
zaal is open vanaf 12.45 uur. Kaar-
ten zijn verkrijgbaar aan de kassa en 
kosten 7,50 euro voor kinderen tot 
14 jaar en12,50 euro voor begelei-
ders. Reserveren kan via: www.ope-
raperbambini.nl.

Peuterpicknick bij C1000 Koster
Lekkere koekjes en spelen
Aalsmeer - Gisteren, woensdag 9 
maart, mochten peuters bij C1000 
Koster in de Ophelialaan komen 
picknicken. De oproep in de krant 
vorige week bleek gelezen. Een 
groot aantal peuters kwam langs. 
De koekjes van het nieuwe kinder-
voedingmerk Organix werden lek-
ker opgepeuzeld terwijl er gespeeld 
werd met blokken en plastic groen-
ten. Twee entertainers vermaakten 
de jongens en meisjes, waarvan een 
aantal nog in carnavalskleren ge-

huld, met diverse educatieve spelle-
tjes, “dus deze wortel is groen?”, en 
voerden een handpoppenspel op. 

Gezien de snelheid waarmee de 
koekjes in de monden verdwenen, is 
het een aanrader om ook eens deze 
lekkere, en ook nog, verantwoorde 
tussendoortjes aan te schaffen. De 
koekjes zijn gemaakt van natuurlij-
ke en biologische ingrediënten. De 
C1000 is vooralsnog de enige winkel 
die Organix Goodies verkoopt.

Waterpolotoernooi voor scholen
Beker voor de Waterboys!
Aalsmeer - Zaterdag 5 maart heb-
ben veel enthousiaste sporters deel-
genomen aan het Oceanus water-
polo scholentoernooi. Tom, Mark, 
Yoni, Boaz, Sam, Eli, Sem en Thomas 
van de Waterboys wisten alledrie 
de wedstrijden te winnen. De jon-
gens van groep 6 van de Zuidooster 
moesten het in de finale opnemen 
tegen de Jozefschool. Het werd een 

spannende wedstrijd, die uiteinde-
lijk in 4-4 eindigde. Wie zou er nu 
kampioen worden? Dat werd bij de 
prijsuitreiking verteld. Alle doelpun-
ten werden geteld en toen bleek dat 
de Waterboys het meest gescoord 
had. Dolblij waren de jongens en 
natuurlijk werd maandag op school 
heel trots de beker voor de klas ge-
toond. 

Gratis zwemdag 
voor jongeren
Aalsmeer - Op zondag 20 maart 
wordt een gratis zwemdag geor-
ganiseerd in De Waterlelie aan de 
Dreef voor alle kinderen tot 18 jaar, 
die verzekerd zijn bij Zorg en Ze-
kerheid. Op vertoon van een geldi-
ge verzekeringspas mogen zij, zon-
der entreegeld te betalen, een duik 
nemen. Maximaal twee kinderen 

mogen per betalende volwassene 
komen spelen van 10.00 tot 14.00 
uur. Als een kind geen zwemdiplo-
ma heeft, geldt de huisregel: Eén 
kind per zwemvaardige volwassene 
in het water. Er is voldoende speel-
materiaal in het zwembad aanwezig 
en na het zwemmen biedt de gezel-
lige horeca volop gelegenheid voor 
een ijsje of kopje koffie. Alle infor-
matie over deze unieke zwemactie 
staat vermeld op de website: www.
esa-aalsmeer.nl of bel met: 0297-
322022.

Prachtige jeugd rugbydag 
De Kwakel - Afgelopen zater-
dag 5 maart heeft de Nederlandse 
Rugbybond in samenwerking met 
KDO een jeugd rugbydag georgani-
seerd. Het was een drukte van be-
lang. Vanaf 10 uur kwamen de deel-
nemers van de verenigingen BSN, 
Oost Combinatie, RC Delft en AAC/
RCH naar het terrein aan de Vuur-
lijn om hun wedstrijden te spelen. In 
totaal deden 16 team mee, verdeeld 
over drie categorieën waarbij in 
poules iedereen tegen elkaar speel-
de. Bij de jeugd wordt gespeeld met 
teams van 8 of 12 spelers waarbij 
ook de afmetingen van het veld en 
de bal zijn aangepast. Het is de be-
doeling om door samen te werken 
de bal over de achterlijn van de te-
genstander te drukken, een zoge-
naamde touch-down. De categorie-
en zijn ingedeeld afhankelijk van de 

leeftijd en de teams bestonden zo-
wel uit jongens als uit meisjes. Ook 
is het bij rugby heel gewoon dat je 
met een ander team meedoet als 
jouw vereniging nog geen heel team 
op de been kan brengen. Zo waren 
de KDO-rugby’ers ingedeeld bij de 
andere verenigingen. Het was een 
prachtig gezicht om te zien hoe er 
werd gestreden om de bal. Iedereen 
was continue in beweging. Prach-
tig is ook om te zien welk respect 
er voor elkaar en voor de scheids-
rechter is. Na afloop bedank je el-
kaar voor de wedstrijd en worden 
complimenten en schouderklopjes 
gegeven. KDO kijkt terug op een 
zeer geslaagde dag. Mocht je inte-
resse hebben om ook eens kennis 
te komen maken met rugby, kijk dan 
op de website van KDO of stuur een 
mail naar rugby@kdo.nl.

Crosscompetitie 
voor de jeugd
Amstelveen - Zaterdag 12 maart 
organiseert Atletiekvereniging 
Startbaan de finale van de cross-
competitie voor pupillen, mini’s en 
junioren. 
De wedstrijd begint om 11.00 uur 

met de jongens junioren A en B. De 
laatste start is om 15.55 uur voor de 
meisjes pupillen A. De cross wordt 
gehouden in het Amsterdamse Bos, 
bij de paardenarena van de Am-
sterdamse Manege aan de Nieu-
we Kalfjeslaan 25. Het parcours is 
op kaarten bij de start en het wed-
strijdsecretariaat in te zien en is te 
vinden op de site van de vereniging: 
www.av-startbaan.nl.
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Diverse looprecords gebroken 
Fa Adda met parcoursrecord 
weer winnaar Westeinderloop 
Aalsmeer - Onder leiding van 
een nieuw team van AVA vrijwilli-
gers is de Westeinderloop afgelo-
pen zondag 6 maart een groot suc-
ces geworden. De startschoten wer-
den gegeven door wethouder Gert 
Jan van der Hoeven. Maar liefst 45 
kinderen hadden zich ingeschre-
ven voor de 1 kilometer loop. Hoe-
wel al voor de start werd aangege-
ven dat men niet te hard moet be-
ginnen, konden sommigen het toch 
niet laten. De ervaren Wessel Heil 
liep zijn eigen race. Al na 1,5 ronde 
kwam Wessel als eerste langs. Ge-
controleerd en alleen op kop liep hij 
naar de finish met een tijd van 3 mi-
nuut 48 seconden. Een mooie pres-
tatie, net als Naomi Verhoef die als 
eerste meisje na 4 minuut en 1 se-
conde over de finish kwam. Bij de 5 
kilometer kwamen 72 lopers aan de 
start. De eerste dame, Mirjam van 
Ouwerkerk, kwam na 22 minuten 
over de finish, gevolgd door Marjan 
van Ginkel, uit een iets andere leef-
tijdsklasse, op 23.07 minuten. Derde 
werd Zuzana Sasovova uit Amstel-
veen in 24,28 minuten. Bij de heren 
kwam Sander Eijs al na 18,26 mi-
nuten over de finish, gevolgd door 
Menno Koolhaas en Niek Heldoorn. 
Voor de 10 kilometer kwamen maar 
liefst 48 dames en 114 heren aan 
de start. Bij de dames had Fa Adda 
vooraf het plan opgevat om het par-
coursrecord van 38.17 te gaan ver-
breken. Op de dag zelf kreeg AVA 
een telefoontje dat ze zich niet lek-
ker voelde en niet kwam. Tot verba-

zing van velen, verscheen zij toch 
aan de start en wist in een tijd van 
38.13 als eerste dame over de fi-
nish komen, een nieuw parkoersre-
cord. En dat terwijl ze zich niet he-
lemaal fit voelde! Tweede bij de da-
mes werd Mariska Visser in 40.31 
en derde Carla van Rooijen in tijd 
van en 41.36. Bij de dames 40+ fi-
nishte Corina Voorn uit Den Hoorn 
weer eens als eerste in een tijd van 
41:37. Tweede werd Geertje van der 
Sterre in 46:11 en derde Baukje Ver-
bruggen in 4:16. Bij de dames 50+ 
kwam Ingrid Koster als eerste over 
de streep in 42:17, gevolgd door 
Marijke Kroon in 47;24 en Maai-
ke van Duuren in 52:20. Bij de he-
ren was het opvallend dat de heren 
40+ sneller liepen als de heren jon-
ger dan 40. 
Bij de heren 40+ werd Corne Klein 
derde in 36:03, op twee André Rom-
kema in 35:50 en op één Sierk Ybe-
ma in 35:52. Bij de heren jonger 
als 40 finishte Erik Tange als eer-
ste in 37:14, tweede Robin Klank-
er in 37:52 en derde Mark Baas in 
40:59. Bij de heren 50+ werd goud 
behaald door Bert Vink in 39:23, op 
twee Theo van Rossum in 39:28 en 
op drie John Koster in 40:01. 
Dankzij vrijwilligers, de totaal 287 
deelnemers en het mooie weer 
wordt teruggekeken op een ge-
slaagde Westeinderloop 2011. Uit-
slagen en foto’s zijn terug te vin-
den op http://www.uitslagen.nl/
uitslag?id=2011030601108, of via 
Westeinderloop.nl.

Schaken
AAS teams doen goede zaken
Aalsmeer - In de afgelopen exter-
ne wedstrijden hebben het derde 
en vierde team van AAS goede za-
ken gedaan. Het derde team pak-
te het eerste punt van het seizoen, 
terwijl AAS 4 door twee overwin-
ningen naar de eerste plaats gaat 
in de recreatie klasse. Het derde zag 
het eerste punt van het seizoen ko-
men uit de wedstrijd met Voorscho-
ten 2. Doordat het AAS team uit ze-
ven spelers bestond, was de stand 
bij aanvang al 1-0 voor Voorscho-
ten, maar dat weerhield de Azen er 
niet van om flink tegenstand te bie-
den. Dave Looijer scoorde het eerste 
punt voor AAS. 
Lang kon AAS niet genieten van de 
gelijke stand, Voorschoten liep uit 
naar 3-1 doordat Richard Piller en 
Martin Nagtegaal hun stelling niet 
bij elkaar konden houden. Dirk Goes 
en Sipco Schimmel speelden beiden 
een solide partij en voor beide spe-
lers zat er niet meer dan een half-
je in. Met een 4-2 achterstand zag 
het er niet goed uit, Paul Karis werd 
langzaam weggedrukt en Henk van 
Leeuwen was met twee pionnen 
minder uit de opening gekomen, 
er was dus weinig hoop. Paul kreeg 
echter een dame in de schoot ge-
worpen, net op het moment dat zijn 
tegenstander de beslissende stoot 
leek uit te delen. Henk moest nog 
veel dieper gaan om de nederlaag te 
voorkomen, de tijdnood van zijn op-
ponent kwam hem te hulp. Al met al 
een benauwde remise, en met nog 
twee ronden te gaan is er nog een 

kans voor AAS 3 om niet te degra-
deren. Daarvoor moeten de direc-
te concurrenten Intern Nos en Da-
niel Noteboom wel verslagen wor-
den. AAS 4 doet het een stuk be-
ter. De wedstrijden tegen Bodegra-
ven 2 en Sassenheim 2 werden alle-
bei gewonnen. 
Tegen Bodegraven werd het 3,5 – 
0,5. Cheryl Looijer (het zusje van 
Dave) walste erg snel over haar te-
genstander heen. Paul Karis en 
Henk Jan Ramaker maakten er twee 
spannende partijen van. Martin van 
Zaanen speelde een solide par-
tij, won nog wel een pion maar het 
eindspel bleek niet te winnen. Tegen 
Sassenheim ging het grotendeels 
hetzelfde. Cheryl had ook hier niet 
heel veel tijd nodig om haar oppo-
nent in de opening al onder de voet 
te lopen. Martin kon nu wel profi-
teren van een materiële voorsprong 
en vergrootte de score. Paul Karis 
was ook nu weer succesvol in de 
koningsaanval, dit leverde een to-
ren en de partij op. Bob Feis zag de 
koningsaanval wel aankomen maar 
kon daar verrassend genoeg geen 
tegenspel voor krijgen, wit maak-
te het vervolgens koelbloedig af. 
Schaakclub AAS schaakt van begin 
september tot eind mei op vrijdag-
avond in de Doopsgezinde kerk in 
de Zijdstraat. Training en les wordt 
gegeven van 19.00 tot 20.00 uur, 
daarna volgt de competitie tot 01.00 
uur. Voor meer informatie: 0297-
324459 of 0297-268954. Homepage: 
http://www.aas.leisb.org.

Landelijke zwemcompetitie
Clubrecords voor Vincent 
Moolhuijsen van Oceanus
Aalsmeer - De (voor)laatste wed-
strijd van de landelijke zwemcom-
petitie wordt niet door alle vereni-
gingen tegelijk verzwommen, wat 
wel gebruikelijk is. Door het inlas-
sen van de Amsterdam Swim Cup 
volgende week moest de competi-
tie verzet worden. De meeste ver-
enigingen verschuiven naar ach-
ter en zwemmen dus pas over twee 
weken, maar de poule met Ocea-
nus koos ervoor om naar voren te 
verschuiven. De eindstand van de 
competitie is dus nog niet bekend, 
maar Oceanus rekent op een vijfde 
wedstrijd, de zogenaamde promo-
tie/degradatie wedstrijd, die op zon-
dag 3 april in Purmerend zal plaats-
vinden. Bij die wedstrijd zwemmen 
zes teams voor drie plaatsen in de 
Hoofdklasse van volgend jaar. De 
overige drie komen volgend jaar uit 
in de A-klasse. Deze vierde wed-
strijd heeft een zwaar programma 
met onder andere 400 vrij voor de 
junioren, 200 vlinder voor de seni-
oren en een herenestafette over 
4x200 meter. Daarnaast voor al-
le leeftijdsgroepen de gebruikelij-
ke twee nummers (voor de senioren 
vier nummers) en een aantal esta-
fettes. Dit keer weinig verschuivin-
gen binnen de leeftijdsgroepen, bij-
na iedereen kon tegen zijn leeftijds-
genoten aantreden. Het leverde een 
aantal goede tijden op voor Vincent 
Moolhuijsen. Eerst al als startzwem-
mer van de herenestafette. Die 
200 vrij ging in 1:55.53, een nieuw 
clubrecord bij de jongens 17 jaar en 
bij de heren. Ook op de individue-
le 100 vrij kwam er een clubrecord 
uit: 0:53.47. Als toetje zwom Vincent 

op de 200 rug een NK limiet 2:12.66, 
waarmee hij Istvan Spaargaren met 
een nageldikte versloeg. Grote pr 
verbeteringen, maar wel snelle tij-
den voor: Aicha Croes, Aage Ver-
meeren, Eva van der Born, Michelle 
Meulenbroek (NJKlimiet) en Yves-
Maurice Vork op de 400 vrij, Mi-
chael van Amstel, Vincent Moolhuij-
sen, Chantal Grove en Tamara Grove 
op de 200 rug, Wyke Nieuwenhui-
zen op de 200 wissel, Jos Vergeer op 
de 200 vlinder en Thomas Verouden 
op de 200 school en natuurlijk ook 
weer veel tijdwinst bij de jongeren: 
Roan van Bakel, Lianne Bouwmees-
ter, Daniel Krymchansky, Anouk van 
Noord, Fabiënne Vork en Ruben van 
Vierzen. Opvallend snel was ook de 
tussentijd van Stanley Moolhuijsen 
op de 100 vrij. Hij zwom als slot-
zwemmer 58.81.

Darten in het Dorpshuis
Tim winnaar Poel’s Eye
Kudelstaart - Zet 43 darters in het 
Dorpshuis en het wordt een gezel-
lige boel. Zet 430 carnaval vieren-
de mensen in het Dorpshuis en het 
wordt een nóg dollere boel. Het is 
natuurlijk niet te vergelijken. Darters 
proberen tenminste nog de schijn 
op te houden van een licht serieu-
ze ondertoon. De één benadert het 
darten serieuzer dan de ander, maar 
iedereen streeft toch een overwin-
ning na. 
Het niveau van het merendeel ligt 
dicht bij elkaar. Enkelen steken er 
bovenuit, maar de rest is in staat 
van elkaar te winnen. De winnaar 
van de Extra ronde kan de volgen-
de keer de Scone ronde (het mid-
delste niveau) winnen, of zelfs ver 
reiken in de winnaarronde. Tim van 
de Poel en Remco Maarse waren op 
de afgelopen speelavond sprekende 
voorbeelden. Het zijn geen onver-
slaanbare darters, maar op de afge-
lopen speelavond wel. Beide won-
nen van koploper Danny Zorn, een 
prestatie van formaat. Remco ver-
sloeg daarnaast ook nog eens Bak, 
Tim Maas en Rene Kruit, een zeer 
indrukwekkend rijtje overwinnin-
gen. In de finale tegen Tim van de 
Poel liep het aanvankelijk niet zo 
goed. Toch kwam Remco van 1–3 
achterstand terug tot 3–3. De laat-
ste leg leek Remco op weg naar de 
overwinning. Een 180-er op de val-

reep van Tim en een paar gemis-
te dubbels van Remco bracht ech-
ter een grote kentering. De overwin-
ning kwam dus toch bij Tim terecht. 
Zijn eerste speelavond overwinning 
ooit! Het was zijn tweede finale. Wel 
won Tim dit seizoen de Scone ron-
de. Ook Remco stond eerder dit jaar 
in een finale van de Scone ronde. 
Nu stond Marco Cornelisse in de 
finale van de Scone ronde, na eer-
der dit jaar twee keer de Extra ron-
de te hebben gewonnen. Een bewijs 
te meer dat het niveau van de mees-
te darters dicht bij elkaar ligt. Bijna 
elke keer zijn er weer ‘verrassen-
de’ uitschieters. Michel van Galen in 
de halve finale van de winnaarron-
de. Ans Engel in de kwartfinale van 
de Scone ronde, én een mooie finish 
van 130 (en 95). Mike Miltenburg in 
de kwartfinale van de winnaarron-
de én met een zeer mooie 125-fi-
nish; dubbel bull, single bull, dubbel 
bull. De hoogste finish was echter 
150 (niet drie keer dubbel bull) van 
Arnaud van der Graaf, die ook nog 
eens de Scone ronde won. De Extra 
ronde werd gewonnen door Rinus 
Jurka, wellicht de volgende winnaar 
van de Scone, of zelfs de winnaar 
ronde. De volgende speelavond is 
volgende week vrijdag 18 maart. 
De inschrijving sluit om 19.45 uur, 
deelname kost drie en halve euro en 
de minimum leeftijd is 15 jaar. 

Tim van de Poel (links) en Remco Maarse.

Voetbalwedstrijd tegen DWS
Geen polonaise voor RKDES
Kudelstaart - Feest was het in Ku-
delstaart vanwege het carnaval, 
maar feest werd het niet in Amster-
dam waar RKDES op bezoek ging 
bij het eens zo roemruchtige, maar 
naar de derde klasse afgedwaalde 
DWS. RKDES startte zonder de ge-
passeerde Sander Boshuisen. Robin 
van der Steeg speelde weer op links 
en het centrum werd gevormd door 
Najib Taki en Mark Schut. Het eer-
ste kwartier kwam de Afas/van Ber-
kel brigade nog aardig aan voet-
ballen toe, kansen met schoten 
van Roald Pothuizen en Robert van 
Loon, maar die geen doel troffen. Na 
een kwartier spelen kwam DWS op 
voorsprong. Een lange bal, die over 
de verdediging heen ging, zette de 
spits van DWS alleen voor keeper 
Ivo Peters en schoof de bal de verre 
hoek in: 1-0. 
Vlak daarna mikte de verder on-
zichtbare Mounhir Ghannoen de bal 
uit een vrije trap over de goal. 2-0 
Werd het na 20 minuten, weer een 
diepte bal en de snelle buitenspeler 
wist wel raad met deze kans. De van 
een schorsing teruggekeerde Ri-
chard de Vries teisterde de lat, maar 
veel meer dan dat had RKDES niet 
in huis. Gelukkig had ook DWS het 

vizier niet even recht staan, anders 
had de Kudelstaartse ploeg voor 
rust al tegen een uitzichtloze stand 
aangekeken. 
Na rust mocht Mark Schut gaan 
douchen, kwam Roy Endhoven als 
linksachter in het veld en ging Robin 
van der Steeg weer in het centrum 
spelen. De eerste kans na rust voor 
RKDES. Mounhir Ghannoen test-
te de vuisten van de DWS keeper, 
maar die gaf geen krimp. Na 20 mi-
nuten in de tweede helft was het 
over en uit voor RKDES. Een snelle 
aanval over links, een harde voorzet, 
die bij de tweede paal binnen werd 
gelopen: 3-0, over en uit. Kansen 
kreeg DWS nog wel, RKDES ook, 
maar beide partijen scoorden niet 
meer, zodat de uiteindelijke 3-0 een 
verdiende overwinning voor DWS 
was. Komend weekend speelt RK-
DES uit tegen HBC. RKDES speel-
de in de volgende opstelling: Ivo Pe-
ters, Mark Schut(46: Roy Endho-
ven), Najib Taki (70: Sander Bos-
huisen), Mounhir Ghannoen, Robin 
van der Steeg, Robin Spaargaren, 
Mischa van der Scheur, Roald Pot-
huizen, Richard de Vries, Robert van 
Loon en Edwin van Maris.
Eppo

Wedstrijden veldvoetbal
Zaterdag 12 maart

AALSMEER
Monnickendam 1 - Aalsmeer 1 14.30 u
Volendam 4 - Aalsmeer 3 14.45 u
Aalsmeer 4 – Hoofddorp 2 15.00 u
Aalsmeer 5 – RAP 6 14.30 u
Aalsmeer 6 – RAP 7 14.30 u
Aalsmeer/RKAV Vet.1 – SCW Vet.2 15.00 u

Dames
Zw. Utrecht DA.2 - Aalsmeer DA.1 12.15 u

R.K.A.V.
RKAV 2 – Bloemendaal 2 14.00 u
RKAV/Aalsmeer Vet.1. – SCW Vet.2 15.00 u
RKAV Vet.2 – TABA Vet.1 14.30 u

Meisjes
Roda’23 MB.1 - RKAV MB.1 14.30 u

Jong Aalsmeer United

Junioren
J.A.United A1 – Wasmeer A1 12.00 u
HBC B1 - J.A.United B1 14.45 u
HBOK B1 - J.A.United B2 11.30 u
J.A.United B3 – HBC B3 14.30 u
Amstelveen C1 - J.A.United C1 10.00 u
J.A.United C2 – Bloemendaal C2 12.30 u
DCG C4 - J.A.United C3 14.00 u

Pupillen
J.A.United D1 – Abcoude D1 13.00 u
Schoten D1 - J.A.United D2 10.00 u
J.A.United D3 – Vogelenzang D1 11.15 u
Bloemendaal D3 - J.A.United D4  9.00 u
J.A.United D5 – RKAVIC D1  9.00 u
J.A.United D6 – RKAVIC D2 11.00 u
Pancratius E2 - J.A.United E1  9.00 u
J.A.United E2 – Zwanenburg E2 11.00 u
Zeeburgia E3 - J.A.United E3  11.00 u
AFC E5 - J.A.United E4  9.00 u
DSOV E4 - J.A.United E5 10.00 u
Bloemendaal E7 - J.A.United E6 11.00 u
DSS E 15M - J.A.United E7 11.30 u
DSS E9 - J.A.United E8  8.30 u
J.A.United E9 – Hillegom E3  9.30 u
J.A.United F1 – Sp.Martinus F1 12.45 u
J.A.United F2 – Kon.HFC F4 12.45 u
J.A.United F3 – DSOV F3  9.00 u
WV-HEDW F6 - J.A.United F4  9.00 u
J.A.United F5 – AFC F7 11.00 u
J.A.United F6 – Pancratius F7  9.00 u
J.A.United F7 – DSS F 12 11.00 u
J.A.United F8 – Onze Gazellen F9M  9.00 u
J.A.United F9 – UNO F6  9.00 u
J.A.United F10 – SCW F3 11.00 u
Buitenveldert F12M - J.A.United F11 11.00 u
J.A.United F 12 – TABA F6  9.00 u

Meisjes
J.A.United MC.1 – De Meern MC.1 12.30 u
J.A.United MC.2 – SVIJ MC.1 11.00 u
J.A.United MC.3 – HBC MC.1  9.30 u
J.A.United ME.1 – Zw.’burg ME.1 11.00 u

R.K.D.E.S.
Pupillen
RKDES D1 - IJburg AFC D1 13.00 u
RKDES D2 – Hoofddorp D9 13.00 u
Buitenveldert D6 - RKDES D3 11.45 u
Zwanenburg D5 - RKDES D4 10.30 u
RKDES E1 – Ouderkerk E3 11.00 u 
RKDES E2 – Pancratius E6  9.30 u
RKDES E3 – Pancratius E 12 11.00 u
RKDES E4 – Amstelveen E5  9.30 u
Badhoevedorp E4 – RKDES E5 10.45 u

RKDES F1 – Swift F2 11.00 u
RKDES F2 – Nw.Sloten F1  9.30 u
NFC F1 - RKDES F3  9.30 u
RKDES F4 – Legm.vogels F5 13.00 u
Buitenveldert F4 - RKDES F5 13.00 u
Arsenal F3 - RKDES F6  9.00 u
Diemen F13 - RKDES F7 12.15 u
Badhoevedorp F3 - RKDES F8  9.30 u
RKDES F9 – JOS/Watergr.meer F6 11.00 u
RKDES F10 – AFC IJburg F1 11.00 u

Dames en meisjes
RKDES DA.1 – CSW DA.3 13.00 u
RKDES MA.1 – Meervogels MA.2 11.00 u
RKDES MB.1 – OSV MB.1 13.00 u
VSV MC.2 - RKDES MC.1 12.30 u
RKDES MD.1 – Sp.Martinus MD.1  9.30 u
RKDES ME.1 – Abcoude ME.1  9.30 u

S.C.W.
NFC Brommer1 - SCW 1 14.30 u
Legm.vogels 2 - SCW 2 14.00 u
WV-HEDW 14 - SCW 3 12.15 u
SCW Vet.1 – HBC Vet.1 14.00 u
Aalsmeer/RKAV Vet.1 - SCW Vet.2 15.00 u
SCW Vet.3 – Zuidoost United Vet.2 14.00 u
EDO Vet.1 - SCW Vet.4 14.00 u

Junioren
Maarsen A1 - SCW A1 14.30 u
SCW B1 – Hillegom B1 11.00 u
SCW B2 – ADO’20 B5 12.45 u
SCW C1 – DSS C2 11.00 u
Hoofddorp C10 - SCW C2 14.30 u

Pupillen
SCW D1 – Pancratius D2 10.00 u
SCW D2 – SDZ D6  9.00 u
Pancratius E4 - SCW E1 10.15 u
SCW E2 – DIOS E7  9.00 u
SCW E3 – THB E1  9.00 u
DIOS F4 - SCW F1 10.00 u
SCW F2 – H’lem-Kennemerland F1  9.00 u
J.A.United F 10 - SCW F3 11.00 u
HBOK F2 - SCW F4  9.00 u

Dames en meisjes
Altius DA.1 - SCW DA.1 12.15 u
DSS MC.1 - SCW MC.1 10.45 u
VSV MD.1 - SCW MD.1  9.00 u
Overbos ME.2 - SCW ME.1 13.15 u
SCW MF.1 – Bloemendaal F8  9.00 u

Zondag 13 maart

R.K.A.V.
RKAV 1 – Bloemendaal 1 14.00 u
RKAV 2 – Pancratius 4 11.30 u
Ouderkerk 3 - RKAV 3 14.00 u
RKAV 4 – Overamstel 2 11.30 u
RKAV 5 – HSV ’69 3 14.00 u
RKAV 6 – DCG 5 11.30 u
Ouderkerk 5 – RKAV 7 14.00 u

Dames
RKAV DA.1 – SVA DA.2 14.00 u

R.K.D.E.S.
RKDES 1 – NFC/Brommer 1 14.00 u
RKDES 2 – Abcoude 2 11.00 u
DSK 2 - RKDES 3 11.30 u
CTO’70 3 - RKDES 4 11.30 u
Sloten/Rivalen 2 - RKDES 5 12.00 u
RKDES 7 – Legm.vogels 4 14.00 u

Junioren
RKDES B2 – Swift B3 12.00 u
RKDES C1 – Sp.Martinus C1 10.00 u

Verrassend beachvolleybaltoernooi 
Aalsmeer - Afgelopen zondag werd 
alweer het derde maandtoernooi 
van dit jaar gespeeld in The Beach. 
Zoals elk jaar worden de beach-
volleybal maandtoernooien met de 
zomer in zicht, steeds drukker be-
zocht. Dit resulteerde in veel span-
nende wedstrijden op hoog niveau 
tijdens het altijd gezellige maand-
toernooi. Vanaf 10.00 uur ging het 
maandtoernooi van start met de 
categorie 2x2 hoog met achttien 
teams. De overwinning bij de he-
renteams ging naar het team Geen 
Libero. Zij versloegen in een span-
nende finale het team Oenga. Bij 
de dames/mix teams ging de strijd 
tussen het koppel Marije en Leonie 
en het team Italia – Olanda. Het in-
ternationale team won de finale en 
ging naar huis met de mooie prijzen. 
Bij het 4x4 allround toernooi was het 
weer ouderwets gezellig. Er werd 
met dertien teams in drie categorie-
en gestreden om de titel. In de Fun 
categorie ging de overwinning naar 
het damesteam Bongo! Het team de 
Loboos wist in de finale knap van 

het team Net Niet in de Future ca-
tegorie te winnen. In de Pro catego-
rie ging de eindstrijd tussen de win-
naar van de afgelopen twee edities 
de Old Stars en het team Potentie 
Genoeg. 
De veteranen vertegenwoordigd in 
de Old Stars werden dit keer verrast 
door het spel van de jeugdige spe-
lers van Potentie Genoeg, die de ti-
tel op hun naam schreven! Tot slot 
ging om 14.00 uur het 2x2 laag toer-
nooi van start. 
Ook hier gingen achttien teams de 
strijd met elkaar aan. In de Fun ca-
tegorie ging het team 2 Unlimited 
er met de prijzen vandoor. Het team 
Yous en Robert wist de eerste plaats 
te pakken in de Future categorie. In 
de Pro categorie wist het mix duo 
Anne en Marc de titel te pakken! 
Het eerstvolgende maandtoernooi is 
op zondag 3 april. Ook zin gekregen 
om een keer op het maandtoernooi 
te komen spelen, surf dan naar de 
website www.beach.nl of stuur voor 
inschrijving een mailtje naar spor-
tief@beach.nl. 
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“Atletiek is de moeder van alle sporten” 
Mirjam van Ouwerkerk op weg 
naar Nederlandse top hardlopen
Aalsmeer - Nog maar drie jaar be-
oefent ze de kunst van het hardlo-
pen op wedstrijdniveau en toch be-
hoort de Aalsmeerse Mirjam van 
Ouwerkerk al tot de Nederlandse 
top twintig op de 800 meter bij de 
dames senioren. 
Ze is hard op weg om tot de bes-
te tien middenafstandloopsters van 
Nederland te gaan horen en dat ter-
wijl ze nog maar zo kort bij Atletiek-
vereniging Aalsmeer aan de Sport-
laan traint. Topsport is echter niet 
helemaal nieuw voor Mirjam, want 
ze heeft ruim tien jaar op nationaal 
niveau geturnd. Hardlopen vond ze 
zo leuk dat ze via een klasgenoot 
bij AVA terecht kwam, waar ze be-
gon met twee tot drie keer per week 
trainen. 
Erik Witpeerd geeft daar training 
en zag al snel dat Mirjam enorm 
goed kon lopen. Zo begon het bal-
letje te rollen en Erik nam dit loop-
talent onder zijn hoede. Momenteel 
traint Mirjam vijf tot zes keer per 
week, wat zo’n twaalf uur inhoudt. 
Deze trainingen variëren van baan-
trainingen met een groep of indivi-
dueel, duurlopen en krachttrainin-
gen. Vaak traint Mirjam met de be-
tere heren van de atletiekvereni-
ging mee, zodat ze zich kan optrek-
ken aan hen. In alle trainingen zit 
een goede opbouw, zodat ze geen 
last van blessures krijgt. “Liever een 
stapje terug dan overtraind te ra-

ken”, zegt trainer Erik, die uit eigen 
ervaring weet wat het hebben van 
blessures inhoudt. 

Trainingstage in Portugal
Mirjam heeft bewust voor de 800 
meter gekozen als specialisme, om-
dat ze dit een mooie combinatie 
vindt van de lange afstand en de 
sprint. Af en toe schrijft ze zich ook 
op andere afstanden bij een wed-
strijd in, zoals de 400 of 1.500 meter. 
Na het winterseizoen, waarin Mir-
jam veel aan haar conditie heeft ge-
werkt, staat het baanseizoen weer 
voor de deur dat eind april start. 
Eerst gaat Mirjam nog een week op 
trainingstage in Portugal, waar de 
puntjes op de i gezet worden. De 
twintigjarige Mirjam is naast topat-
lete ook nog tweedejaars rechten-
student aan de VU in Amsterdam. 
“Soms is dat best wel zwaar“, vertelt 
het looptalent. “Vooral in de zomer 
is het druk en is er veel discipline 
voor nodig. Mijn familie staat achter 
me, al lopen ze zelf niet.” 
Mirjam heeft nog geen sponsor en 
ook al steunt de vereniging haar 
een beetje, het zou fijn zijn als ze de 
extra kosten, die ze voor haar sport 
maakt, betaald krijgt. De uitdaging 
voor het komende baanseizoen is 
het verbeteren van haar tijd op de 
800 meter, die nu op 2 minuut 15,97 
ligt. Het doel is richting de 2 minuut 
10 te gaan. Daarmee komt Mirjam 

zeker in de Nederlandse top tien 
bij de dames. Er is echter nog een 
lange weg te gaan om bij de eerste 
drie te gaan horen, want het verschil 
daarmee is nog groot. “De progres-
sie per jaar is zeer goed”, aldus trai-
ner Erik. “Ondanks dat Mirjam nog 
maar zo kort serieus traint, zijn de 
vooruitzichten goed.” 

NK in Amsterdam
Het seizoen begint voor Mirjam 

in Lisse waar ze zal starten op de 
1.000 meter en eind juli hoopt ze uit 
te blinken op de Nederlandse Kam-
pioenschappen in Amsterdam. Mir-
jam traint graag bij Atletiekvereni-
ging Aalsmeer. 
Het is geen grote vereniging, maar 
ze hebben de afgelopen jaren di-
verse NK-finaleplaatsen behaald. 
Soms lijkt atletiek een beetje een 
ondergeschoven kindje te zijn bij 
kinderen die voor een sport gaan 
kiezen. “Jammer”, vindt Erik. 
“Het is erg allround en je kunt het 
met een groep of individueel beoe-
fenen. Het is tenslotte de moeder 
van alle sporten.”
Gelukkig heeft Mirjam bewust voor 
deze leuke sport gekozen en is 
Aalsmeer sinds kort weer een top-
sporter rijker. 

Door Ilse Zethof

De jongens B1 van FIQAS Aalsmeer hebben er een nieuwe kleding-sponsor 
bij: Nico Optiek. Dat bedrijf is gevestigd op het Poldermeesterplein in Nieuw 
Oosteinde. Naast de bestaande sponsors Multi Supplies en v.Wijk aannemers-
bedrijf, staat de nieuwe naam op de broeken van de spelers. 
In een nieuwe outfit en met een scherpe blik gaat het team nu op hun doel 
af: het Nederlands Kampioenschap zaalhandbal voor B-jeugd in april in Am-
sterdam. Op de foto, staand v.l.n.r.: begeleidster Manuela v.d. Jagt, sponsor 
Nico Optiek, Floris Offerman, Mark Kooij, Jeremy Hooijman, Tim Heezius, Ni-
gel Koster en coach Hans Koolen. Zittend v.l.n.r. Jeffrey Geleijn, Rein v. Dam, 
Remco Koolen, Glenn v.d. Laarse, Olaf Ran en Niels de Jong. Op de foto ont-
breekt Martijn de Block.

Nieuwe wedstrijdkleding 
voor B-jongens FIQAS

Informatieavond op 15 maart 
Doe mee aan SamenLoop 
voor Hoop in Amstelveen
Amstelveen - Dit jaar vindt op-
nieuw de SamenLoop voor Hoop 
plaats in Amstelveen. De Samen-
Loop voor Hoop is een 24-uurs 
wandelestafette die, op initiatief 
van KWF Kankerbestrijding, op di-
verse plaatsen gehouden wordt. In 
Amstelveen gaat dit op 28 en 29 
mei gebeuren. Doel is om hiermee 
(ex) kankerpatiënten te steunen en 
om geld in te zamelen voor weten-
schappelijk onderzoek naar kan-
ker, waardoor in de toekomst ho-
pelijk nog meer levens gered kun-
nen worden en de perspectieven 
van ex-kankerpatiënten verbeteren. 
De 24-uurs wandelestafette vindt 
ditmaal plaats op het fraaie com-
plex van Atletiekvereniging Start-
baan, begint op zaterdag 28 mei 
om 15.00 uur en gaat ononderbro-
ken door tot de volgende dag 15.00 
uur. Op dinsdag 15 maart vindt een 
informatieavond plaats voor ieder-

een die overweegt om deel te ne-
men met een team. Teams bestaan 
uit tien tot maximaal twintig deel-
nemers, bijvoorbeeld familieleden, 
vrienden, collega’s, leden van een 
sportclub of buren, die zich door 
hun omgeving laten sponsoren voor 
deze loop. Hoe lang en hoe veel de 
teamleden (in estafettevorm) lopen 
verschilt, maar er is gedurende 24 
uur altijd minstens 1 teamlid op de 
baan, als symbool voor de voortdu-
rende strijd tegen kanker. Deelna-
mekosten: 10 euro per deelnemer. 
De informatieavond 15 maart is van 
20.00 tot 21.00 uur en wordt gehou-
den in het clubhuis van AV Start-
baan aan de Startbaan 1a. Aanmel-
den kan via info@samenloopvoor-
hoopamstelveen.nl of 06-31767148. 
Meer informatie over de Samen-
Loop voor Hoop Amstelveen 2011 
is te vinden op de website: www. 
samenloopvoorhoop.nl/amstelveen.

Bridgeclub Strijd 
en Vriendschap
Aalsmeer - Uitslag speelavond 
bridgeclub Strijd en Vriendschap op 
1 maart.
Lijn A:
1. Ko van Es en Theo Blom 68.45
2. Juul en Matje Wentzel 58,93
3. Jan en Tilly Eveleens 55,36
4. Jan Geleijn en Ton Leuven 54,17 
5. Gerard Vermeer en Jan Oor 50,30
6. André Lanser en Joris v.d. Zwaard 50,00
7. Joke Delfos en Alex Pannekoek 48.21
8. Gré Aartse en Jasper Blom 46,73
9. Ria Kragtwijk en Elly Zandvliet 46,43
10. Jan en Krijnie Joore 46,13

Lijn B:
1. Martha en Theo Teunen 62,80 

2. Trees de Jong en Martin v.d. Laarse 58,63
3. Jan Doeve en Rietje v.d. Zwaard 57,44
4. Gonny en Pim van der Zwaard 54,46
5. Piet van Hoek en Coby Blom 54,46
6. Ben Wahlen en Huub Zandvliet 50,00
7. Guus en Mieke van Neijenhof 50,00
8. Wil Groot en Trudy Stokkel 48,21
9. Laurens en Rina Veldt 47,32
10. Jan en Mien Korenwinder 47,02

Lijn C:
1. F. Blommenstijn en H. v. Mastwijk 60,43
2. Klaas Maarse en Adri Otto 58,50
3. Piet Vis en Jan van Zwieten 53,50
4. Ruud Doeswijk en Ton Peperkoorn 50,43
5. Nel Alders en Martin Lammers 50,43
6. B.Brockhoff en A. Roodenburg 48,15
7. Ton Celie en Loes Oosterwijk 47,79
8. Rita Blaauboer en Gerard Pouw 47,43
9. Henny v.d. Laarse en Els Vermeer 47,21
10. Gerrit en Coby van Leeuwen 46,64

Sjoelcompetitie 
in De Reede
Rijsenhout - De volgende speel-
avond van Sjoelclub Rijsenhout is 
op donderdag 17 maart en wordt 
gehouden in dorpshuis De Ree-
de aan de Schouwstraat. De zaal 
is open vanaf 19.30 uur, start om 
20.00 uur. Iedere sjoelliefhebber is 
van harte welkom. Het sjoelen op 3 
maart is in de hoofdklasse gewon-
nen door Dirkjan Baardse met 1883 

punten, gevolgd door Thomas van 
Brakel met 1775 punten. In klasse A 
behaalde Elly Lanser met 1685 pun-
ten de hoogste eer, op twee Arnold 
van der Linden met 1669 punten. 
In klasse B bleek Joke van Schie 
met 1618 punten onverslaanbaar, 
op twee Leo van Faassen met 1598 
punten. In klasse C was Char Kui-
te de beste sjoeler met 1627 punten, 
gevolgd door Wim van der Geest 
met 1599 punten. In klasse D ging 
de winst naar Martje de Graaf met 
1497 punten, op twee Stien Piet met 
1485 punten.

ZABO zaalvoetbalcompetitie
De Midi’s nog aan kop!
Aalsmeer - De zaalvoetbalcompeti-
tie van de ZABO Aalsmeer is zater-
dag 5 maart in sporthal de Bloem-
hof voortgezet met de twaalf-
de speelronde. De openingswed-
strijd ging tussen Schijf Grondbo-
ringen en LEMO-Gaat-Los. Bij de 
rust stond het 1-1 vooral dankzij 
goed keeperswerk van de doelman 
van LEMO-Gaat-Los. In de tweede 
helft liep Schijf via een 2-2 tussen-
stand uit naar een ruime 7-2 over-
winning. Voor Schijf Grondboringen 
scoorden Ivo Lentjes 2x, Chiel Kok 
1x, Arnoud van Leeuwen 2x en Lo-
renzo Zorn 2x. 
Vervolgens trad Accon aan te-
gen Sporting Uithoorn. In de twee-
de helft leidde Accon met 6-3 en de 
buit leek binnen. Sporting Uithoorn 
kwam toch nog terug tot 6-5 maar 
hierna werd er niet meer gescoord. 
Door de 6-5 zege én de drie pun-
ten is Accon gestegen van de zesde 
naar de derde plaats in de ranglijst. 
De derde wedstrijd van het avondje 
ZABO was de partij tussen Amsec 
Beveiliging en Bosman. Bij de rust 
stond het al 7-3 en bij het eindsig-
naal gaf het scorebord een 14-5 ze-
ge aan voor Amsec Beveiliging. Het 
vierde duel, die tussen Café John-
ny’s en LEMO was de meest span-
nendste wedstrijd van de avond. 

Café Johnny’s had bij de rust een 
3-2 voorsprong opgebouwd. In de 
tweede helft scoorden beide ploe-
gen nog tweemaal. Ondanks sterk 
aandringen van LEMO in de slot-
minuut ging de wist naar Café Joh-
nny’s: einduitslag 5-4. Het slotdu-
el werd gespeeld door koploper 
Sportcafé de Midi’s en Piller Sport. 
De lijstaanvoerder maakte geen fout 
en voegde opnieuw drie punten toe 
aan het totaal. Piller Sport werd, na 
een 2-1 ruststand, met 4-1 versla-
gen. De competitie van de ZABO 
Aalsmeer wordt aanstaande zater-
dag 12 maart in sporthal de Bloem-
hof aan de Hornweg voortgezet met 
speelronde dertien. De toegang is 
gratis. Om 18.35 uur speelt als eer-
ste Sportcafé de Midi’s tegen Ac-
con. Om 19.20 uur volgt LEMO te-
gen Amsec Beveiliging. Om 20.05 
uur Sporting Uithoorn tegen LE-
MO-Gaat-Los. Om 20.50 uur Schijf 
Grondboringen tegen Piller Sport en 
om 21.35 uur tot slot Bosman tegen 
Café Johnny’s.
Stand na ronde 12: Sportcafé de 
Midi’s 12-33, Schijf Grondboringen 
12-26, Accon 12-20, LEMO 12-19, 
Piller Sport 12-18, Bosman 12-18, 
Amsec Beveiliging 12-14, Café Joh-
nny’s 12-13, Sporting Uithoorn 12-
10, LEMO-Gaat-Los 12-4.

Korfbalcompetitie
Sterk verjongd VZOD kansloos
Kudelstaart - Tegen het einde van 
de korfbal-zaalcompetitie wordt 
de balans opgemaakt in de poules 
waarin de Kudelstaartse selectie ac-
tief is. Zo was het vlaggenschip van 
VZOD al enige weken geleden ver-
zekerd van een goede eindklasse-
ring en zou er minimaal een vierde 
plaats in de eindrangschikking in-
gezeten kunnen hebben. 
Maar omdat het tweede team van 
het Kudelstaartse VZOD nog lang 
niet zeker was van lijfsbehoud, wer-
den er de laatste weken wat troe-
ven verwisseld. Een curieuze maar 
reglementaire regel waardoor in de 
pre-eindfase spelers van het eer-
ste team in het tweede team mogen 
meespelen. Zo ook afgelopen za-
terdag. Het tweede team van VZOD 
(aanzienlijk versterkt met spelers uit 
het eerste) trad aan tegen de onge-
slagen koploper Ados. Zij zijn reeds 
lang kampioen met een straatlengte 
voorsprong op de nummer twee. En 
tussen de nummer twee en de num-
mer laatst in deze poule zit slechts 
zes punten. Het tweede team wil 
dolgraag in de reserve derde klasse 
blijven korfballen, wat ook van evi-
dent belang is voor de toestormen-
de talentvolle jeugd. Ados, ook op 
de hoogte van deze gang van zaken, 
wilde haar huid duur verkopen en zo 
ontspon zich een spannend en at-
tractief duel. VZOD 2 begon sterk 
maar gaf een comfortabele voor-
sprong van 5-1 weg en zag Ados 
aanklampen. Uiteindelijk finishte de 
wedstrijd in een 10-10 gelijkspel en 
waren de Kudelstaartse korfballers 
groos met het gewonnen punt. Hier-
mee is de gewilde handhaving een 
feit. De keerzijde van deze wedstrijd 
is vanzelfsprekend de wedstrijd van 
het eerste team, aangevuld met se-
lectiespelers uit het tweede. De te-
genstander was dezelfde als die 
van de vorige week, namelijk DOS. 
Toen werd er niet best gespeeld en 

ruimschoots verloren. Mogelijk een 
sportieve revanche en daarbij wa-
ren de toeschouwers in de Proosdij-
hal benieuwd hoe de jonkies het er 
op het hoogste podium vanaf zou-
den brengen. 
De allerjongste was pupil van de 
week Toine Boomkamp, maar hij 
mocht slechts de eerste bal nemen. 
Al vrij snel werd duidelijk dat het 
een ongelijke strijd was. De rust-
stand was dan ook 2-11 voor DOS 
met de aantekening dat de beide 
Kudelstaartse treffers werden ge-
scoord door Josine Verburg uit een 
strafworp en een vrije bal. Trainer en 
coach Klaas Bosman: “In deze eer-
ste helft werden onze gretigheid en 
persoonlijke fouten keihard afge-
straft door een goed spelend DOS.” 
In de tweede helft scoorde Barry 
van Limpt het eerste velddoelpunt 
en kwam VZOD terug tot 6-14. Na-
tuurlijk was van een echte wedstrijd 
allang geen sprake meer en hoef-
de DOS niet tot het uiterste te gaan 
om de wedstrijd definitief in het slot 
te gooien. Het jonge team had in de 
tweede helft echter de schroom wat 
van zich af gegooid en dat resul-
teerde in een eindstand van 11-23. 
Opvallend was dat bij VZOD negen 
van de elf treffers uit vrouwenhan-
den kwam. 
Trainer en coach Klaas Bosman na 
afloop: “In de rust is er goed gespro-
ken en zijn we weer vertrokken alsof 
het 0-0 was. Dat is goed opgepakt 
en werd er duidelijk overtuigender 
gespeeld. En dat geeft weer hoop 
voor de toekomst.” De uitslagen van 
afgelopen zaterdag: VZOD 1-DOS 1 
11-23; VZOD 2-Ados 3 10-10; Ve-
locitas 4-VZOD 3 13-8; KIOS A1-
VZOD A1 9-5; Atlantis B1-VZOD B1 
16-5; VZOD C1-Fiks C1 3-9; ESDO 
C1-VZOD C2 12-2; KVA D1-VZOD 
D1 18-2; Aurora D3-VZOD D2 2-0; 
SDO E2-VZOD E1 9-2; VZOD E2-
ESDO E2 4-4.

Het jonge team in actie, links pupil van de week Toine Boomkamp.

Riet wint bij 
ouderensoos
Kudelstaart - Iedere donderdag-
middag wordt er gekaart in het 
Dorpshuis. 
Klaverjassen, jokeren en ook biljar-
ten staan op het programma. Men-
sen, die graag willen rummikubben 

of hartenjagen, zijn ook van harte 
welkom. 
Op donderdag 3 maart is het klaver-
jassen gewonnen door Riet Pothui-
zen met 5758 punten, gevolgd door 
Willem Buskermolen met 5219 pun-
ten en Henk van Wichen met 5065 
punten. Bij het jokeren bleek Jan 
Bon met 168 punten onverslaan-
baar, op twee is Henny de Wit ge-
eindigd met 171 punten.

Ondersteuning bij aangepast 
sportaanbod in Aalsmeer
Aalsmeer - De gemeente Aalsmeer 
is aangesloten bij het Samenwer-
kingsverband Aangepast Sporten in 
de regio Amstel & Meerlanden. 
Het samenwerkingsverband is 
noodzakelijk omdat er in één ge-
meente simpelweg niet voldoen-
de mensen wonen met eenzelfde 
sportwens en eenzelfde beperking. 
Activiteiten worden daarom regio-
naal aangeboden om een gezonde 
sportgroep te creëren. 
De regiomedewerker aangepast 
sporten kan verenigingen in Amstel 
en Meerlanden adviseren en on-
dersteunen die een aanbod hebben 
of willen opzetten voor een specia-
le doelgroep. Speciale doelgroepen 
kunnen zijn: mensen in een rolstoel, 

(ex)-hartpatiënten, mensen met een 
verstandelijke beperking, fibromyal-
gie patiënten en onder andere men-
sen met protheses. 
In de gemeente Aalsmeer wordt op 
dit moment aangepast fitness, slen-
deren, wandelen en zwemmen aan-
geboden voor mensen met een be-
perking of chronische aandoening. 
In de regio worden inmiddels 120 
aangepaste sportactiviteiten aange-
boden. Voor een volledig overzicht 
van het sportaanbod: www.aange-
pastsporten.info. Wie vragen of ad-
vies nodig heeft, kan contact op-
nemen met regiomedewerker Wik-
ke van Stam via 023-5576955 of via 
wvanstam@sportservicenoordhol-
land.nl. 

Handbal

Dames 4 FIQAS op weg 
naar kampioenschap
Aalsmeer - Het vierde damesteam 
van FIQAS Aalsmeer doet het dit 
seizoen bijzonder goed. Zo goed, 
dat de dames aanstaande zondag 
13 maart kampioen kunnen worden. 
Om 10.05 uur spelen ze in de Wi-
bauthal in Amsterdam tegen U.S. 3 
hun kampioenswedstrijd. 
“Schreeuw ze naar dit verdiende 
kampioenschap, want het is een 
teamprestatie die tot veel kan en 
moet leiden”, laat een trouwe sup-
porter weten. 
Dus, allemaal vroeg op zondag en 
naar Amsterdam! Ook de jeugd-

teams B1 en B2 van FIQAS doen het 
goed in de competitie. Afgelopen 
zondag heeft de B1 in Eemnes met 
30-18 gewonnen van SDS’99 en de 
B2 won in het verre Dronten van At-
lantis met 25-34! 
Aanstaande zondag 13 maart spe-
len de jongens B2 om 10.00 uur 
thuis in De Bloemhof aan de Horn-
weg tegen Celiritas. 
De B2 staat eerste met 14 punten uit 
zeven wedstrijden en met nog twee 
wedstrijden te spelen, komt ook 
voor dit team het kampioenschap 
steeds dichterbij!
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Handbal nacompetitie
FIQAS Aalsmeer slaat eerste 
slag in nacompetitie 
Aalsmeer - In de eerste wedstrijd 
van de nacompetitie moesten de 
mannen van FIQAS Aalsmeer het 
opnemen tegen de nummer 2 uit de 
reguliere competitie, de Limburg Li-
ons. Zowel uit als thuis hadden de 
Aalsmeerders geen kans gezien om 
de Limburgers echt in de problemen 
te brengen en ook de wijze waarop 
FIQAS Aalsmeer zich nipt had ge-
plaatst voor de kampioenspoule van 
de nacompetitie wees op een favo-
rietenrol voor de Lions. 
Toch ontwikkelde zich een volle-
dig gelijk opgaand handbalgevecht, 
waarin beide ploegen leunden op 
een sterke defensie en een goede 
keeper. Een gevecht, waarin zowel 
Robin Boomhouwer als Tim Mullens 
tegen een directe rode kaart aanlie-
pen en er ook nogal wat tijdstraffen 
gegeven werden. Niet dat de wed-
strijd onsportief was, de strijd werd 
wél op het scherpst van de sne-
de uitgevochten. De scheidsrech-
ters hielden de wedstrijd voortreffe-
lijk in de hand en leverden een goe-
de prestatie. Aanvallend leek Lim-
burg Lions wat makkelijk aan de 
doelpunten te komen, doordat hun 
tweede lijn meer mogelijkheden 
had dan die van FIQAS Aalsmeer, 
dat bovendien halverwege de eer-
ste helft ook nog Remco van Dam 
voor langere tijd naar de kant zag 
verdwijnen met een verwonding aan 
het gezicht. Maar het gebrek aan 
variatie in de tweede lijn werd door 
FIQAS Aalsmeer met name in de 
eerste helft prima opgevangen door 
goede assists op de cirkelspelers, 
waarop de Limburgers alleen met 
overtredingen konden antwoorden. 
Het leverde een 12-10 voorsprong 
op bij rust. 
Alle toegekende strafworpen aan 
FIQAS Aalsmeer, drie in de eerste 
helft (verzilverd door Robin Boom-
houwer) en twee in de tweede helft 
(verzilverd door Frank Lübbert) wer-
den overigens in doelpunten om-
gezet, terwijl de uitblinkende Jef-
frey Groeneveld twee van de vier 
aan de Lions toegekende penalty’s 
wist te stoppen. Ook tactisch was 
het een kat en muis-spel: Zo liet de 
Limburgse coach Rymanov bij een 
14-14 stand Martijn Meijer verde-
digend een vooruitgeschoven posi-
tie innemen ten opzichte van de lin-
keropbouw. FIQAS Aalsmeer had 
daar eerst moeite mee, leed balver-
lies en kwam op een 14-15 achter-
stand, voordat het juiste tegenwa-

pen gevonden werd. In een derge-
lijke wedstrijd waar zoveel spanning 
op staat, worden mooie doelpunten 
en goede verdedigende acties soms 
afgewisseld met slordig en onno-
dig balverlies en soms wat makke-
lijke schoten. Maar het Aalsmeerse 
publiek had een belangrijk aandeel 
in het motiveren van de eigen ploeg, 
die met name in de spannende slot-
fase massaal gesteund werd en uit-
eindelijk een overwinning uit het 
vuur sleepte. Met deze 22-21 winst 
verlaat FIQAS Aalsmeer ook direct 
de laatste plaats in de kampioen-
spoule, want de ploeg passeert Hur-
ry Up en heeft daarmee ook zicht op 
een nog betere klassering. Zeker als 
de mannen op eenzelfde wijze blij-
ven acteren als in deze wedstrijd. 
Doelpunten: Jimmy Castien 7, Robin 
Boomhouwer 6, Jarcha van Dijk 3, 
Jelmer van Stam en Frank Lübbert 
2, Luuk Obbens en Ruud Neeft 1. De 
eerstvolgende wedstrijd is op zater-
dag 19 maart om 20.15 uur uit bij 
Quintus.

Superzware bekerloting
Maandag is in Oosterbeek geloot 
voor de kwartfinales van het NHV 
bekertoernooi en dat leverde de 
mannen van FIQAS Aalsmeer een 
zeer lastige tegenstander op. De 
ploeg moet namelijk uit naar Vo-
lendam. Deze kwartfinale staat ge-
pland voor donderdag 7 april om 
20.30 uur in sporthal Opperdam. 

Menno de Klerk stopt 
Trainer en coach Menno de Klerk 
heeft afgelopen week aan het be-
stuur van FIQAS Aalsmeer laten we-
ten dat hij bezig is met zijn laatste 
seizoen bij de dames-selectie. Na 
vier succesvolle jaren zal hij de club 
gaan verlaten: Hij vindt het tijd wor-
den voor iets nieuws. De dames-se-
lectie is nog volop in de race voor de 
prijzen in de Eerste Divisie, want de 
ploeg behaalde de eerste periodeti-
tel en die geeft recht op deelname 
aan de strijd om het algemeen pe-
riodekampioenschap. Menno heeft 
aangegeven dat hij nog alles wil ge-
ven om van deze titelrace een suc-
ces te maken. 
Het bestuur heeft altijd prettig sa-
mengewerkt met De Klerk, heeft 
hem leren kennen als een vereni-
gingsman pur sang, maar heeft be-
grip voor zijn keuze. Het bestuur 
gaat zo snel mogelijk op zoek naar 
een vervanger.

Klaverjassen bij 
Ons Genoegen
Aalsmeer - Op dinsdag 15 maart 
houdt buurtvereniging Ons Genoe-
gen een klaverjasavond. Ook an-
dere spelletjes, waar onder rummi-
cup, kunnen gespeeld worden. De 
kaarters komen bijeen in Ons Twee-
de Thuis aan de Hortensialaan. Om 
19.30 uur worden de kaarten ver-
deeld, vanaf 19.00 uur is de zaal 
open. Kaartliefhebbers zijn welkom. 
Wie weet de heer Karemaker te ver-
slaan, die tijdens de vorige speel-
avond liefst 5669 punten bij elkaar 
wist te klaverjassen? Op twee is de 
heer Tijssen geëindigd met 5373 
punten en op drie mevrouw Spring 
in ‘t Veld met 5246 punten. De bes-
te rummicupper bleek mevrouw Ka-
remaker met 14 punten.

Speelavond bij 
Allen Weerbaar
Aalsmeer - Op maandag 14 maart 
houdt buurtvereniging Allen Weer-
baar voor kaartliefhebbers een 
speelavond. 
Klaverjassen en jokeren staan op 
het programma. Er wordt gekaart 
in Het Middelpunt in de Wilhelmi-
nastraat vanaf 20.00 uur. Inschrijven 
kan tot 19.45 uur. 
Het klaverjassen tijdens de vorige 
speelavond is gewonnen door de 
heer N. Bekkers met 5897 punten, 
gevolgd door de heer J. Tameris met 
5529 punten en mevrouw A. van der 
Stroom met 5436 punten. 
De beste jokeraar bleek mevrouw R. 
Tulp met 161 punten, op twee me-
vrouw M. Groenendijk met 343 pun-
ten.

Waterpolo Oceanus
Dames 1 wint van concurrent
Aalsmeer - De waterpolo dames 
1 van Oceanus begon dit weekend 
aan de directe strijd om het kam-
pioenschap. De nog ongeslagen 
nummer twee, VZV, was de tegen-
stander. Wil Oceanus het zicht op 
het kampioenschap in eigen han-
den houden, dan moest deze wed-
strijd gewonnen worden. En zo ver-
trok Oceanus vol goede moet en 
ook behoorlijk wat spanningen naar 
het bad in IJmuiden. 
Na een serieuze bespreking van de 
tactiek ging het eerste partje goed 
van start. Maartje Bunschoten kreeg 
een vrije bal buiten de vijf meter en 
benutte deze kans meteen. Met de 
hulp van Femmy Vergeer scoorde zij 
de 1-0 voorsprong. Maar liefst vijf 
van de totaal zes doelpunten wer-
den gemaakt door Femmy Vergeer 
en Maartje Bunschoten. Eén van de 
doepunten van Maartje, gescoord 
uit een welverdiende 5 meter, werd 
door haar koelbloedig afgemaakt in 
de linkerhoek. 
De strafworp was verkregen om-

dat een tegenstander lichtelijk en-
thousiast een schot van Oceanus 
uit het doel probeerde te halen met 
twee handen. In het laatste part-
je wist Marieke Weijers nog behen-
dig een man meer af te maken. Ech-
ter tot aan de laatste minuten bleef 
de stand spannend, want VZV bood 
sterke tegenstand. In het laatste 
partje werd het spel vanuit VZV dan 
ook steeds fanatieker. Begin part-
je vier stond Oceanus 2 doelpun-
ten voor, dus voor VZV was het alles 
of niets. In de laatste minuut werd 
de voorsprong nog terug gebracht 
naar 5-6. 
Oceanus wist deze voorsprong te 
behouden en de wedstrijd af te slui-
ten met een hele nette, verdiende 
overwinning! Volgende week staat 
voor Oceanus de andere directe 
concurrent te wachten: Zwemver-
eniging Utrecht. Alle andere uitsla-
gen van Oceanus dit weekend zijn 
te vinden op: www.zsc-oceanus.nl.

Inge Nieuwenhuizen

Schaatsers Stg. VZOD doen 
mee aan shorttracktraining
Kudelstaart - Shorttracken stond 
dinsdagavond 3 maart een keer 
op het programma bij schaatstrai-
ningsgroep VZOD. De animo voor 
deze training was groot, normaal 
een stuk of zeven deelnemers, nu 
opeens achttien schaatsers op het 
middenterrein van de ijsbaan te 
Haarlem, waaronder elf van VZOD. 
Onder leiding van de gedreven trai-
ners Peter Hoogewerf en Michael 
Heemskerk werd er in twee groepen 
gereden, om de beurt. Alle VZOD-
ers zaten in één groep waar het ac-
cent vooral lag op de bocht goed le-
ren rijden. Schaatsen, kniebescher-
mers en helmen waren aanwezig, 
nu alleen die bocht nog even goed 
doorkomen. Bij normale schaat-
sen zitten de ijzers midden onder 
de schoen, zijn ze gerond voor een 
‘21 meter bocht’ en ze kunnen klap-
pen. Bij shorttrackschaatsen zit-
ten de ijzers overdreven links on-
der de schoenen die keihard zijn, 
de schaatsen zijn gerond voor een 
‘9 meter bocht’ en ze kunnen niet 
klappen. Genoeg redenen dus om 
de bocht uit te vliegen als niet de 
juiste houding aangenomen wordt. 
Na anderhalf uur afwisselende oe-
feningen, met ook nog een dweil-
pauze tussendoor, werd het tijd voor 
een heuse shorttrack rally: In groep-
jes van 3 werden om de beurt twee 
ronden gereden waarbij de een de 
ander aflost door middel van een 
vliegende duwstart. De training 
werd afgesloten met de zogenaam-
de kurkentrekker-schaatsoefening: 
Na één ronde gaat de rijder steeds 
kleinere rondjes rijden waarbij hij 
dan uiteindelijk alleen nog op zijn 
linkerbeen rijdt en dus zijn rechter-
been er net naast boven het ijs moet 
houden. Bij een aantal talenten zag 
dit na twee uur trainen er al best 
heel behoorlijk uit. Anderen kregen 

als tip mee eerst thuis nog wat met 
het ontkurken van flessen te oe-
fenen. Om te demonstreren wat je 
met een goede houding en balans 
allemaal kunt doen, ging trainer Mi-
chael Heemkerk een rondje rijden 
waarbij hij voorover steunend met 
zijn hoofd met helm op het ijs, de 
ronde voltooide. Hij liet als laatste 
ook nog even een actie zien waarbij 
hij achteroverliggend, balancerend 
op zijn helm, benen gestrekt vooruit 
met schaatsen overeind, zich al glij-
dend voortbewoog. Een waar kunst-
stukje! Het was een erg leuke trai-
ning, erg goed voor het leren rij-
den van de bocht, een echte aanra-
der om een keer aan mee te doen. 
Op de 400 meter baan er naast reed 
Imke Brommer uit Kudelstaart on-
dertussen in diezelfde tijd nog twee 
prachtige persoonlijke records op 
de 100 meter in 12.55 en 1000 meter 
in 1.43.72. De laatste tijd beteken-
de zelfs een nieuw clubrecord. Kijk 
voor meer foto’s op www.stgvzod.nl 

Schakers van SCA 3 blijven 
meedoen om kampioenschap
Aalsmeer - Het derde team van 
Schaakclub Aalsmeer houdt in de 
strijd om het kampioenschap, al 
ging het deze keer wel moeizaam. 
De Wijker Toren 5 bleek afgelo-
pen vrijdag een lastige tegenstan-
der. Het eerste punt scoorde Martin 
Steinhart op bord 7. Met een fraaie 
combinatie boekte Martin een nut-
tige overwinning met ook een psy-
chologische lading 1-0. Helaas ver-
loor Marco Hutters op 8 na een 
foutje volgens eigen zeggen. Jos 
Bakker op 4 won weer eens door 
de tegenstander zwaar onder druk 
te zetten. Ron Klinkhamer op 3 gaf 
pardoes een pion weg in de ope-
ning en moest hard werken om te-
rug te komen. Na wat zoeken door 
beide spelers ging Ron voor de aan-
val en slaagde erin een pion voor 
te komen die hij met beslissende 
dreiging kon overbrengen. Tussen-
stand: 3-1. Clemens Koster speelde 
op bord 2 en had een sterke aanval 
opgebouwd. Toch verloor Clemens, 
omdat hij ergens een stuk was ver-
geten en een en ander niet voldoen-
de was om beslissend toe te kun-

nen slaan: 3-2. Ook moest Tom van 
der Zee dit keer het hoofd buigen 
op bord 5. Tom zat niet lekker in de-
ze partij, terwijl hij de laatste weken 
in een bloedvorm is : 3-3. Een zeer 
geconcentreerd spelende Jan van 
der Laarse op 6 stond lang gewon-
nen maar een misser is zo gemaakt. 
Pas aan het einde van de speeltijd 
sloeg Jan toe en gaf de tegenstan-
der moegestreden op: 4-3. Dan Jan 
van Willigen als lijsttrekker op bord 
1. Dit wordt remise dacht ieder-
een, die deze spannende pot volg-
de. Moeilijk positioneel spel bracht 
Jan tot een stuk-offer waardoor hij 
kon promoveren en zijn dame te-
rug haalde. De Beverwijker hield 
echter wel twee gekoppelde vrijpi-
onnen over met ondersteuning van 
de koning halverwege de oversteek. 
Hier had Jan het toch even moeilijk 
mee. De toekijkers hadden het als 
zo vaak al gezien maar Jan nog niet 
en uiteindelijk toch gelukkig. 
Een nette 5-3 overwinning, waar-
door SCA gedeeld koploper blijft 
met enkele bordpunten minder dan 
medekoploper Kijk Uit.

Watersport
Ole Vriethoff wint de 
Optimist 3000 voor WVA
Aalsmeer - Het succes van de Op-
timist begon in de zeventiger jaren, 
toen de eerste zeilnummers wer-
den uitgegeven. De Optimist is hèt 
zeilbootje voor de jeugd om te le-
ren zeilen, te spelevaren en om een 
wedstrijd te zeilen. Recent is een 
mijlpaal bereikt door de uitgifte van 
zeilnummer 3000! Reden voor het 
Watersportverbond om dit op een 
leuke manier aandacht te geven en 
dat gebeurde op de Hiswa in Am-
sterdam afgelopen week. Het Ver-
bond schreef een zeilwedstrijd uit 
in Optimisten in de waterfun zone in 
de RAI, waar enkele grote ventila-
tors stonden opgesteld, die zorgden 
voor een matig briesje. Uiteindelijk 
kwamen jeugdleden van 17 water-
sportverenigingen aan de start. Be-
kende verenigingen, onder meer 
uit Sneek, Loosdrecht, Haarlem en 
de Braassem, kwamen met groe-
pen jeugdleden naar Amsterdam. 
De hoofdprijs was een gratis ver-
enigingsoptimist van Dragon Mari-
ne met het unieke zeilnummer 3000 
! Watersport Vereniging Aalsmeer 
kwam met haar geheime wapen, 
de 11-jarige Ole Vriethoff. Ole zeilde 
het korte parcours keurig rond, ging 
slim langs de boeien en nam bij het 
overstag gaan en het gijpen geen ri-
sico door de zogenaamde roll tack 
niet uit te voeren, wat bij de matige 
wind juist voordeel gaf. Zijn eindtijd 
van 1.04,31 was goed voor de eer-

ste plek! Alleen Piet Kraan van de 
Koninklijke Watersport Vereniging 
Sneek kon hem met een tijd van 
1.04,76 nog benaderen. Derde werd 
Amy Hofman van Flevo Harderwijk 
met een tijd van 1.05,83 . Rob Fran-
ken, bestuurslid bij het Watersport-
verbond, ‘overhandigde’ de prachti-
ge Dragon Marine Optimist aan een 
apetrotse Ole. 
“Ik vond het superleuk om voor de 
Watersport Vereniging Aalsmeer uit 
te komen”, aldus de 11-jarige in het 
bijzijn van zijn glunderende vader en 
een zeer blije Herman van der Mey-
den, voorzitter van de Aalsmeerse 
Watersportvereniging. Volgens Her-
man wordt er al tientallen jaren en-
thousiast zeilles gegeven bij de ver-
eniging volgens het landelijk erken-
de CWO-systeem. Daartoe heeft de 
Watersport Vereniging Aalsmeer 
een eigen jeugdzeilcomité. Jaarlijks 
zijn er theorielessen, omslaanoefe-
ningen in het zwembad en zeilles-
sen vanaf het haventerrein op de 
Kleine en Grote Poel van de West-
einderplassen. Hoogtepunt is het 
jaarlijkse Combi-weekend, een zei-
levenement met zo’n 150 jeugdige 
deelnemers. De vereniging beschikt 
al over eigen Optimisten, waarop 
deze hoofdprijs een welkome aan-
vulling is! Meer informatie op: www.
wvaalsmeer.nl.

Theo van Mierlo

NK Afstanden junioren in Utrecht

D-Day voor Aalsmeers 
schaatstalent Menno
Aalsmeer - Komend weekend staan 
in Utrecht de NK Afstanden voor ju-
nioren op het programma. De plek 
waar de Sven Kramers en Mark Tui-
terts van de toekomst opstaan. Ook 
het Aalsmeerse schaatstalent Men-
no Kramer hoopt tijdens dit kampi-
oenschap hoge ogen te gooien. De 
rijder van het Heemsteedse Pro-Act 
IT schaatsteam heeft zich geplaatst 
voor twee afstanden. Komende vrij-
dag (11 maart) start de 17-jarige 
Kramer op de 500 meter, een dag 
later strijdt hij om de nationale ti-
tel op de kilometer. “Ik richt me bij 
beide afstanden op een plaats bij de 
eerste tien”, aldus Menno, die een 
lichte voorkeur heeft voor de kortste 
sprintafstand. “Op de 500 meter heb 
ik meer kansen, maar alles zal af-
hangen van de vorm van de dag.” In 
aanloop naar het belangrijkste kam-
pioenschap van het jaar heeft Men-
no Kramer een rustig weekje. “Ik 
zorg dat ik meer rust neem dan an-
ders. Ik ga niet volle bak het kracht-
honk in, of allerlei intervaltrainingen 
doen”, aldus het Aalsmeerse talent. 
“Ook zorg ik dat ik goed slaap, lan-
ge nachten maak.” Stappen is er dus 
even niet bij? “Dat doe ik sowieso 
niet in het winterseizoen. Dan ga ik 
vol voor het schaatsen.”
 
Experiment in vol Thialf
Afgelopen weekend beleefde Kra-
mer een mooi voorproefje voor het 
NK. In een afgeladen Thialf mocht 
hij tijdens het finaleweekend van de 
World Cup meedoen aan een ex-
periment in de schaatswereld: de 
teamsprint. “Dat is een nieuw on-

derdeel dat voor het eerst werd uit-
geprobeerd. Het lijkt op de team-
achtervolging. Ook hierbij start je 
namelijk met twee teams van drie 
rijders. Een race duurt drie rondes 
en na elke 400 meter valt er een 
rijder af. Iedereen rijdt één rond-
je aan kop en de derde rijder maakt 
de race solo af. Een heel spectacu-
lair onderdeel, waarbij de snelheid 
enorm hoog ligt.”
 
Onderuit!
Dat kon Menno Kramer aan den lij-
ve ondervinden op het supersnelle 
ijs van Thialf. “We hadden de snelste 
opening, maar helaas ging ik in de 
tweede bocht onderuit. Ik was het 
hele seizoen nog niet gevallen. Jam-
mer dat het net nu gebeurde.” Op 
de tribune zaten immers nog zo’n 
8000 enthousiaste schaatsliefheb-
bers, die wel benieuwd waren naar 
de prestaties van de B-junioren op 
dit nieuwe onderdeel. En voor zo’n 
publiek blijf je natuurlijk liever op de 
been.. Aan zijn val in Heerenveen 
hield Menno Kramer gelukkig niets 
over, ook geen deuk in zijn zelfver-
trouwen. Hij kijkt dan ook terug op 
een mooie ervaring. “Het was ge-
weldig, al die enthousiaste mensen 
op de tribune. Dat geeft je enorm 
veel energie.” Uiteraard hoopt Kra-
mer in de toekomst vaker in Thialf te 
staan. Maar dan tijdens echte kam-
pioenschappen. “Dat is waar ik voor 
bezig ben”, besluit het Aalsmeer-
se schaatstalent. “Deze ervaring 
smaakte in elk geval naar meer.” 
Volg de prestaties van Menno via 
www.schaatsteampro-act.nl.

Pompbingo in 
Parochiehuis
Aalsmeer - Dinsdag 15 maart 
houdt buurtvereniging De Pomp de 
maandelijkse bingo en deze keer 
ook weer in het Parochiehuis in de 
Gerberastraat. 
Er wordt gestart om 20.00 uur en na 
de eerste poging van vorige maand 
zal de ruimte waarschijnlijk iets gro-
ter van opzet worden. Ook nu wor-

den weer tien rondes gespeeld en 
de superronde met twee enorme 
hoofdprijzen. 
Iedereen is van harte welkom, lid of 
geen lid van De Pomp, die haar ac-
tiviteiten tijdelijk heeft moeten ver-
plaatsen naar het Parochiehuis in 
verband met de verbouwing van 
’t Baken. Telefonische informatie 
kan verkregen worden bij Caroline 
Ramp, tel. 344107. Er kan wegens 
ruimtegebrek deze maand geen 
speelavond gehouden worden in 
het Parochiehuis.

Tennis iets voor jou/u?
Open middag bij Qui Vive
De Kwakel - In de namiddag van 
zondag 13 maart staan de deuren 
van Qui Vive Tennis wagenwijd open 
voor iedereen die eens een kijkje wil 
nemen of Qui Vive een tennisclub is 
die bij hem of haar past. Om 17.00 
uur staat een proeftennisles op het 
programma, dus kom uitvinden of 
tennis een sport is voor jou! Qui Vi-
ve Tennis is een op gezelligheid en 
prestatie gerichte vereniging, waar 
leden van jong tot oud tennisles-
sen kunnen volgen, waar voor de 
jeugdige competitiespelers speci-
ale competitietrainingen georgani-
seerd worden en waar senioren lek-
ker hun balletje kunnen slaan op 

de verschillende tossochtenden en 
-avonden. De club beschikt over ze-
ven kunstgrasbanen, daarmee is de 
mogelijkheid om buiten te tennis-
sen gegarandeerd in zowel zomer 
als winter. Bij zon, maar ook bij re-
gen. Geïnteresseerden worden op 
13 maart om 16.00 uur verwacht bij 
Het Chalet, het centrale punt op het 
park. Naast de trainers en het be-
stuur zullen ook de ledenadmini-
stratie en vertegenwoordigers van 
de verschillende commissies aan-
wezig zijn om al uw vragen te beant-
woorden. Qui Vive Tennis is te vin-
den aan de Vuurlijn 30 in De Kwakel. 
Informatie: www.quivivetennis.nl.
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Vogelbeurs in 
SCW-gebouw
Rijsenhout - Op zondag 13 maart 
organiseert vogelvereniging De Rij-
senvogel de inmiddels alom beken-
de vogelbeurs. Op de beurs is van 
alles te koop op vogelgebied. Zo is 
er een handelaar met voer en vogel-
benodigdheden aanwezig. Tevens 

Doe mee aan schoonmaakactie 
op Oosteinderpoel en Westeinder
Aalsmeer - Er kan haast over een 
gewoonte gesproken worden als al 
12 jaar een schoonmaakactie geor-
ganiseerd wordt op de Oosteinder-
poel en de Westeinderplassen. Ooit 
begonnen als een actie van de Ne-
derlandse Jagersvereniging, over-
genomen door Nederland Schoon 
en sinds drie jaar als een zelfstan-
dige commissie werkend onder au-
spiciën van SPIE. Zeg dus maar 
de schoonheidscommissie van de 
Stichting Pramenrace in Ere. Steeds 
op de derde zaterdag van maart. Dit 
jaar dus op zaterdag 19 maart varen 
de tientallen boten weer uit vanuit 
de jachthaven van watersportver-
eniging Aalsmeer om de Aalsmeer-
se wateren te ontdoen van allerlei 
ongerechtigheid en zwerfvuil, zodat 
voor het nieuwe zomerseizoen alles 
er weer spic-and-span uitziet. Alles 
wat niet thuishoort in deze prachti-
ge natuur- en watersportgebieden 
wordt aan boord genomen en aan 
de wal door vuilverwerkingsbedrijf 
de Meerlanden in ontvangst geno-
men en afgevoerd. Vele Aalsmeer-
se bedrijven ondersteunen en spon-
soren deze schoonmaakactie. Om 
half negen in de ochtend verzame-
len de deelnemende boten en hun 
bemanning in de kantine van de 
watersportvereniging aan de Uiter-
weg en na een verkwikkende bak 
koffie, het openingswoord door or-
ganisator Jan Pieter Korenwinder, 
deelt SPIE-man Wim Tas de kaar-
ten met de indeling van het schoon 
te maken gebied uit en vertrekt ie-
dereen om 9.00 uur met handschoe-
nen, plastic zakken, pikhaken, har-
ken en grijpers naar het hen toe-
gewezen gebied om dit grondig 
schoon te maken. Rond half twaalf 
keert iedereen terug en staan de 
mannen van de Meerlanden klaar 

om alle vuil in ontvangst te nemen 
en af te voeren. In de kantine staat 
dan de snert voor de deelnemers al 
klaar en ook een opkikkertje zal zijn 
weg naar de dorstige kelen wel vin-
den. Hoewel er na verloop van ja-
ren al een vast bestand aan deelne-
mende boten en bemanning is op-
gebouwd, bent ook u van harte uit-
genodigd om uw steentje bij te dra-
gen aan deze actie. U kunt zich op-
geven of informatie inwinnen bij Jan 
Pieter Korenwinder, telefoon 0297-
324921 of mobiel 06-51200327. Ge-
woon op de dag zelf aan komen lo-
pen en als bemanningslid aanmon-
steren behoort natuurlijk ook tot de 
mogelijkheden. De organisatie, be-
staande uit Jan Pieter Korenwinder, 
Piet Boom, Ton Smit, Jos van Rijn, 
Cees Tibboel en Wim Tas, rekent op 
uw medewerking en hoopt op de-
ze manier een steentje bij te dragen 
aan een Schoon Nederland en meer 
specifiek aan een schone Oostein-
derpoel en Westeinder.

zijn enkele handelaren uitgenodigd 
voor de verkoop van vele uiteenlo-
pende soorten vogels. Ook worden 
door de leden zelf gekweekte vo-
gels te koop aangeboden. De vo-
gelbeurs wordt gehouden in het ge-
bouw van voetbalvereniging S.C.W. 
aan het Konnetlaantje van 9.30 tot 
13.30 uur. De entree bedraagt 50 
eurocent per persoon. Voor verde-
re informatie kan gekeken worden 
op www.derijsenvogel.com.

Klaverjassen bij 
BV Hornmeer
Aalsmeer - Aanstaande vrijdag 11 
maart is er weer enkel klaverjas-
sen bij buurtvereniging Hornmeer 
in het buurthuis aan de Roerdom-
plaan 3. Om 20.00 uur worden de 
kaarten verdeeld. De zaal is open 
vanaf 19.30 uur. Het koppelkaarten 
op 4 maart is gewonnen door Ja-
pie Combee en Piet van Zuiverden 
met 5281 punten. Op twee zijn Ben 
Johannessen en Siem Burgers ge-
eindigd met 5117 punten en op drie 
Klaas van Berkel en Wobby Ouds-
hoorn met 5025 punten.

Uitbreiding van de woning met een
complete verdieping onder het huis!

Uithoorn - Nieuw in de wereld van 
de woningbouw, althans voor de re-
gio, is de aanbouw van een volledi-
ge verdieping onder de woning. En 
dat kan bij talloze huizen die op fun-
deringen (palen) staan. Zelfs als er 
sprake is van meerdere woonlagen 
kan de woning op de begane grond 
met een benedenverdieping worden 
uitgebreid. In de grond dus. De wo-
ning op zich kan op die manier aan-
zienlijk worden vergroot, standaard 
tot wel 50 procent. Wie een tekort 
aan ruimte heeft kan dat op die ma-
nier laten realiseren en hoeft niet te 
verkassen naar een ander (groter) 
huis. Immers er komt gewoon een 
verdieping bij. Het bedrijf dat dit uit-
voert is Funderingsherstel Holland 
BV, gevestigd in Uithoorn en een 
relatief nieuwe werkmaatschap-
pij van de Schijf Groep. Het bedrijf 
heeft zich al veertig jaar gespecia-
liseerd in het herstellen van eventu-
ele funderingsschade, scheefstand, 
scheurvorming en alle bijbehorende 
renovatiewerkzaamheden aan fun-
deringen. Door deze werkzaamhe-
den is stilaan het idee ontstaan om 
de ondergrondse ruimte tussen de 

funderingspalen te gaan gebruiken. 
Dit in de vorm van een volledig ge-
isoleerde, waterdichte en energie-
besparende betonnen (woon)ruimte 
die in vrijwel elk denkbare afmeting 
kan worden gecreëerd. Voordeel is 
dat er geen extra ruimte voor een 
uitbouw naast of achter de woning 
nodig is. Het gaat zelfs niet ten kos-
te van de aanwezige tuin.
Niet in de laatste plaats is er het 
voordeel dat het ondergronds ge-
bouwde object onderhoudsvrij is. 
Verder heeft de bewoner zelf geen 
last van de werkzaamheden en kan 
die gewoon in het huis blijven wo-
nen. Van te voren wordt wel een 
haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd 
wat er mogelijk is. Inmiddels heeft 
Funderingsherstel Holland BV dit 
soort projecten gerealiseerd in Am-
sterdam en Zaandam en doet men 
dit voor de eerste keer in Uithoorn 
nu ook bij een woning aan de Ebro 
in Meerwijk-Oost. Daar komt 60 
vierkante meter ruimte bij.

Hoe werkt het?
“Het is een heel bijzondere, maar 
bovendien eenvoudige methode. 

Wij zien het als een gat in de markt. 
Je kunt er ruimteproblemen bij en 
in woningen mee oplossen. Zonder 
dat omwonenden er last van heb-
ben én je ziet niet dat er iets is bijge-
bouwd. Het zit immers in de grond 
met binnen een trapverbinding naar 
de verdieping (begane grond) er-
boven. Ofwel met een toegang aan 
de buitenkant via een trap naar be-
neden, zoals je bij grachtenpanden 
in Amsterdam wel ziet,” legt Jan 
Scheppers van Funderingsherstel 
Holland uit. “Je kunt onder de be-
staande woning eenvoudig 50 pro-
cent meer ruimte winnen. Dat geldt 
niet alleen voor bestaande (oude) 
panden, maar ook voor nieuwe als 
daar behoefte aan is. Via de voor- of 
achtertuin wordt grond verwijderd 
en aldus een weg tot onder het huis 
gegraven. De grond wordt voor een 
deel afgevoerd en er worden dam-
wanden geplaatst. Indien nodig zet-
ten we er pompen bij om het grond-
water af te voeren. Het huis blijft ge-
woon op de bestaande fundering 
rusten. Vervolgens worden extra pa-
len geplaatst en een vloer met wan-
den gestort. Kortom er wordt tus-

sen de palen een complete beton-
nen bak gemaakt die aansluit op de 
kruipruimte van de woning erboven. 
Die blijft bestaan en wordt vanuit de 
onderverdieping toegankelijk via de 
begane grondvloer en naar wens 
afgewerkt met een systeemplafond. 
Daartussen lopen de bestaande lei-
dingen en afvoeren. Er verandert 
dus helemaal niets aan de bestaan-
de woning. Kortom, in de grond 
wordt een complete woonunit ge-
realiseerd die je geheel naar wens 
kunt isoleren en inrichten, van wa-
ter en licht kan voorzien etc. Hoe-
wel er in de grond wordt gebouwd 
is er niettemin een bouwvergun-
ning voor nodig. De gemeente Uit-
hoorn voorziet daarin. Wij voeren 
het noodzakelijke grondonderzoek 
en alle berekeningen uit, zorgen 
voor tekeningen en het aanvragen 
van de vergunning. De opdrachtge-
ver hoeft dat zelf dus niet te doen. 
Natuurlijk is er overleg omtrent spe-
cifieke wensen, zoals het toelaten 
van daglicht. Daar is een heel ver-
nuftig periscoopachtig systeem voor 
bedacht. Dat is nauwelijks te zien 
als de grond rondom het huis weer 
is aangebracht en de tuin op orde 
is gemaakt. Eventueel kan er een 
trap aan de zijkant en ook een koe-
koek, voorzien van een rooster, wor-
den aangebracht. (Een koekoek is 
een kleine ‘erker’ onder de grond.) 
Dan heeft de ruimte een eigen op-
gang én toegang van daglicht. Wel 
zo handig als de ruimte als kantoor 
wordt ingericht. Want dat moet be-
lastingtechnisch gezien een eigen 
opgang c.q. neergang hebben. Al 
met al zorgt de nieuwe woonlaag 
ook voor een stijging van de waarde 
van het pand.”
De kosten? Die vallen gunstiger 
uit dan bij een vergelijkbare ex-
tra aanbouweenheid bovengronds. 
Die heeft bovendien een kosten-
post voor (jaarlijks) onderhoud. 
Daarnaast vergt een aanbouw ex-
tra tuin- of terrasruimte. Voor reali-
satie van een onderbouw zijn er ook 
subsidieregelingen. Wie belangstel-
ling heeft kan voor verdere inlichtin-
gen of het maken van een afspraak 
terecht bij het bedrijf, de heer Jan 
Scheppers, tel. 0297-522144, e-mail: 
info@funderingsherstelholland.nl 
of kijk eerst op de volgende websi-
te www.funderingsherstelholland.nl.

Tussen de fundering realiseert Funderingsherstel Holland een compleet nieuwe ondergrondse woon- of kantoorver-
dieping

De kick-off van Triathlon Aalsmeer 2011.

STA zoekt vrijwilligers
Voorbereidingen Triathlon 
Aalsmeer in volle gang
Aalsmeer - Stichting Triathlon 
Aalsmeer (STA) is de afgelopen 
maand al begonnen met de eerste 
voorbereidingen op de 24ste Mul-
ti Triathlon Aalsmeer op zondag 28 
augustus. Het draaiboek ligt al klaar, 
de poster is ontworpen en de eer-
ste deelnemers hebben zich al in-
geschreven. Triathlon Aalsmeer be-
looft weer een mooie sportieve 
dag te worden. Afgelopen maand 
kwam de organisatie van de Tria-
thlon Aalsmeer weer voor het eerst 
dit jaar weer bij elkaar om de plan-
nen voor dit jaar door te spreken. 
De verschillende coördinatoren voor 
het zwemmen, fietsen, lopen, wis-
selzones en finishterrein hebben 
weer veel zin in het zorgen voor een 
tip-top georganiseerde wedstrijd. 
Het programma van de 24e Multi 
Triathlon Aalsmeer blijft ongewijzigd 
met dat van vorig jaar. Dat betekent 
dat er weer over drie afstanden ge-
start kan worden. Voor kinderen van 
6 tot 13 jaar is er de Mini-triathlon 
(250 meter zwemmen, 10 km fiet-
sen en 2,5 km lopen). Oudere deel-
nemers kunnen starten op de Acht-
ste (500 meter zwemmen, 20 km 
fietsen en 5 km lopen) of de Olym-
pische afstand (1500 meter zwem-
men, 40 km fietsen en 10 km lopen). 

Op deze laatste afstand is het ook 
mogelijk als trio-team mee te doen, 
waarbij ieder teamlid een onderdeel 
voor zijn of haar rekening neemt. Bij 
de eerste bijeenkomst van de STA 
werd ook afscheid genomen van 
drie trouwe vrijwilligers: Arjan Bel-
laart (coördinator zwemonderdeel 
bij de Poel), Ingrid Wijgh, (verzor-
gingspost en vrijwilligersbarbecue) 
en René Noorbergen, die vanaf het 
begin actief als bestuurslid zeer ac-
tief was in de organisatie van Tria-
thlon Aalsmeer. Ook de fietscoördi-
natoren Pol Smit en René Vreeken 
namen afscheid. 
Stichting Triathlon Aalsmeer be-
dankt deze vijf kanjers voor hun in-
zet de afgelopen jaren, want zonder 
hen was de Triathlon Aalsmeer geen 
succes geworden. Met het wegval-
len van deze krachten moet de STA 
op zoek naar nieuwe vrijwilligers die 
de wedstrijd willen helpen organise-
ren. Voor een groot aantal plekken 
zijn al nieuwe mensen gevonden, 
maar er zijn nog steeds vele handen 
nodig. Ook voor op de wedstrijddag 
zelf zoekt de organisatie nog vrijwil-
ligers. Kijk voor meer informatie, in-
schrijving en aanmelding voor vrij-
willigers op: www.triathlonaalsmeer.
nl. 

Goede prestaties Omnia springers
Trampolineseizoen open!
Aalsmeer - Afgelopen zaterdag is 
het trampoline seizoen geopend, de 
eerste plaatsingswedstrijd, individu-
eel en synchroon, werd gehouden 
in Castricum. Voor een aantal sprin-
gers was het de eerste keer dat zij 
aan een wedstrijd mee gingen doen. 
Bij de C Jeugd meisjes deden twee 
springers van Omnia mee, Ebbie en 
Danischa. Na drie goede oefenin-
gen te hebben gesprongen eindigde 
Ebbie op een vierde plaats, gevolgd 
door Danischa, met een verschil van 
0.1 tiende op de vijfde plaats. Bij de 
C Junior jongens heeft Marvin ook 
een keurige reeks oefeningen laten 
zien en eindigde op de eerste plaats. 
Bij de C Senior Dames vertegen-
woordigde Nikita en Sanne van V 
Omnia. Ook hier is keurig gespron-
gen. Nikita heeft een zilveren me-
daille gehaald en Sanne heeft zich 
op plaats vier neergezet. Bij de Se-
nior heren C, slechts één deelnemer, 
Max, en hij haalde een gouden me-
daille. Bij de D Jeugd gemengd vijf 
springers van Omnia. Mila heeft de 
eerste plaats behaald, Eliane de ze-
vende en Sanne van de S voor haar 
eerste wedstrijd een keurige acht-
ste plaats. Naomi van de C eindig-
de op plaats twaalf en Sybine ver-
overde een veertiende plaats. In de 
klasse D Junior/Senior gemengd, 
vier springers van Omnia: Sabine, 
Sanne A, Esther K en Esther B. Voor 
laatstgenoemde was het ook haar 
eerste wedstrijd, zij sloot de rij af 
met een negende plaats. Een plaats 
daarvoor Esther K, Sanne A behaal-
de een mooie zesde plaats en Sa-
bine heeft een gouden medaille be-
haald. In de E instappers gemengd, 
vier jonge springertjes van Omnia, 
die het erg goed hebben gedaan, 
Dian heeft voor haar totale oefenin-

gen een eerste plaats gehaald, Lars 
een tweede, Teun een vijfde en Co-
dy een zevende plaats. De E pupillen 
gemengd hebben ook leuke spron-
gen laten zien. In deze categorie 
maar liefst zeven springers van Om-
nia. Na drie rondes te hebben ge-
sprongen, eindigde Marcella op de 
tweede plaats, op de voet gevolgd 
door Serena op de derde plaats, vlak 
daarachter Bonita op vijf, Maxine 
een mooie 6e plaats, Wendy 1tiende, 
Kaline dertiende en Donnatella op 
de veertiende plaats. In de catego-
rie E Jeugd gemengd namen Anouk 
en Ysabelle deel voor Omnia. Beide 
meisjes hebben goed gesprongen, 
Anouk eindigde op de vijfde en Ysa-
belle op de zesde plaats. Aanstaan-
de zaterdag 12 maart is de twee-
de plaatsingswedstrijd, deze wordt 
gehouden in de Proosdijhal te Ku-
delstaart. Iedereen is van harte wel-
kom. Aanvang wedstrijd 10.00 uur.

OVAK-soos in 
Parochiehuis 
Aalsmeer - De volgende soosmid-
dag van de OVAK is op woensdag 
23 maart. Klaverjassen staat onder 
meer op het programma. Iedere vijf-
tig plusser is welkom in het Paro-
chiehuis aan de Gerberastraat. Om 
14.00 uur worden de kaarten ver-
deeld. 
Op 16 maart is er geen soos, maar 
jaarvergadering. Het klaverjassen 
op 2 maart is gewonnen door Thijs 
Fokker met 5255 punten, gevolgd 
door Nico Maarse met 5188, Engel-
tje Jongkind met 5058 en Jan Alder-
den met 4958 punten.

De mannen van het vierde herenteam van FIQAS Aalsmeer hebben een 
prachtige nieuwe outfit. Deze is gesponsord door Chris Bosse (links boven op 
de foto), eigenaar van restaurant de Carnivoor en van bar-dancing Blitzz. Ook 
Eva mode is één van de nieuwe sponsoren van het team. 

Nieuwe kleding voor FIQAS 4

RKDES ME1 in nieuw tenue 
Kudelstaart - De meiden van RK-
DES ME1 zijn onlangs in nieuwe te-
nues gestoken door de Thunnis-
sen groep. Prachtige nieuwe zwarte 
broekjes, rode kousen en rode shirts 
waarop de naam van het bouwbe-
drijf duidelijk vermeld wordt. 
Thunnissen is een actief bouwbe-
drijf dat graag zijn naam verbindt 
aan een actief voetbalteam als RK-
DES ME1, dat uitkomt in de KNVB 
eerste klasse en in deze poule bo-

venin meedraait, hetgeen ook geldt 
voor het RKDES-pupillenklasse-
ment, waar zij momenteel een der-
de plaats bekleden. 
Op bijgaande foto van boven naar 
beneden en van links naar rechts: 
Leider Nico Luijten, Beau Tromp, Es-
mèe Piller, Ilse Buskermolen, Anouk 
van den Bosch, Shannon van de 
Polder, Evy Zethof en leider Ber Zet-
hof. Beneden: Linda Luijten, Tessa 
Timmer en Eliane Kok.




