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Controles politie, gemeente werkt aan effectieve aanpak

‘Klaar’ met diefstallen en 
bewoners op Westeinder 
Er wordt van alles vanaf de eilan-
den gestolen. Uit kleine moes-
tuintjes zijn in de zomer uien en 
kno� ook gestolen en onlangs is 
de boerenkool geoogst. Ook is al 
open haardhout gestolen, even-
als benzine en enkele weken te-
rug een buitenkachel vanaf een 
eiland. Ook vernielingen vinden 
regelmatig plaats. “Je durft bijna 
niet iets knaps te maken van je ei-
land. Iedere keer wordt het weer 
gestolen of vernield. Al meerdere 
malen meegemaakt, helaas”, al-
dus een eilandbezitter. 
Ook dat er sinds enkele maan-
den (illegaal) gekampeerd wordt 
op eilanden, is een doorn in het 
oog. De illegale bewoners verblij-
ven op het Starteiland en soms 
op particuliere eilanden. Ze zet-
ten hier hun tenten op en bren-
gen de nacht door. 
Maar de tentbewoners zijn niet 
de enigen die illegaal verblijven 
op de Poel. Ook varen er twee ou-
de boten van eiland naar eiland. 
Dit zijn volgens de inwoners vol-
wassen daklozen. “De illegale be-

woners vervuilen het milieu en 
tasten het natuurgebied aan. Het 
wordt hoog tijd dat de gemeente 
en de politie actie gaan onderne-
men om verdere verloedering te-
gen te gaan”, aldus een groep in-
woners. 

Aangifte doen
De politie is op de hoogte van de 
ongewenste bewoners. De va-
rende BOA’s zijn ingeschakeld en 
gaan regelmatig een ‘rondje Poel’. 
Betreurd wordt het dat niet alle 
vernielingen en diefstallen wor-
den gemeld. De politie dringt er-
op aan om, ondanks gevoel van 
onmacht, toch altijd aangifte te 
doen van vernieling of diefstal. 
Alle gegevens worden gebun-
deld en kunnen helpen bij het 
onderzoek naar de daders. Aan-
gifte doen kan eenvoudig en zelfs 
24 uur per dag via www.politie.nl/
aangifte.

Onderzoek
Maar, als het inderdaad zo is dat 
de Westeinder een nieuw woon-

oord is geworden voor daklozen 
en migranten zijn natuurlijk ver-
dere (handhavings) maatrege-
len nodig. En dat vindt ook de ge-
meente. Er is na de melding door 
de redactie van deze krant direct 
contact opgenomen met ver-
schillende instanties en een on-
derzoek is in volle gang. 
“Het heeft volop onze aandacht”, 
aldus een woordvoerder van de 
gemeente. “We verzamelen infor-
matie, toetsen juridische aspec-
ten en kijken welke instrumenten 
ingezet kunnen worden voor een 
e� ectieve aanpak.” 

Verantwoordelijkheid
Het overnachten van arbeidsmi-
granten in openbaar buitenge-
bied, is geen nieuw fenomeen. 
Ook in het Westland komt het 
voor. De arbeidsmigranten kie-
zen er bewust voor om zo goed-
koop mogelijk te leven, waardoor 
nagenoeg al het verdiende geld 
mee terug kan naar het thuis-
front. Daarom worden onder an-
dere ook werkgevers aangespro-
ken om hen te wijzen op hun ver-
antwoordelijkheden en er wordt 
aangedrongen om maatregelen 
te nemen.

Aalsmeer - Veel eigenaren van eilanden in de Westeinderplassen 
zijn zo’n beetje helemaal klaar met diefstallen en vernielingen op 
de Poel. 

Holocaustmonument tijdelijk in Aalsmeer

‘Levenslicht’ in Raadhuis
Aalsmeer - Op 27 januari 2020 is 
het vijfenzeventig jaar geleden 
dat concentratie- en vernietigings-
kamp Auschwitz werd bevrijd. We-
reldwijd wordt daar bij stilgestaan. 
Om ook stil te staan bij slachto� ers 
uit de gemeente Aalsmeer is van 
22 tot en met 31 januari het tijde-
lijke Holocaustmonument Levens-
licht te zien in de burgerzaal in het 
Raadhuis van Aalsmeer. Het tijde-
lijke monument maakt deel uit van 

een landelijk project van het Nati-
onaal Comité 4 en 5 mei waaraan 
meer dan 170 Nederlandse ge-
meenten deelnemen. Zo staat Ne-
derland gezamenlijk stil bij de ver-
schrikkingen van de Holocaust.

Inspiratie
Zowel in de Joodse herden-
kingstraditie als in de Roma- en 
Sinti-cultuur zijn stenen belang-
rijk. Kunstenaar Daan Roosegaar-

Holocaustmonument ‘Levenslicht’. Foto: Marco de Swart

de en zijn team hebben deze tra-
ditie als inspiratie gebruikt. Met in 
totaal 104.000 lichtgevende ste-
nen - gelijk aan het aantal slacht-
o� ers uit Nederland - staat het 
kunstwerk symbool voor de im-
pact van de Holocaust. De stenen 
zijn verdeeld over de verschillen-
de gemeenten waar Joden, Ro-
ma en Sinti woonden, hun leven 
leefden, soms al generaties lang. 
Ook uit Aalsmeer zijn zij tijdens 
de Tweede Wereldoorlog wegge-
rukt en vermoord. 

Herinnering
Om de paar seconden lichten de 
stenen op en doven weer uit, als 
een ademhaling in licht. Daarmee 
symboliseren ze het leven dat nu 
in de gemeente gemist wordt. 
Door stil te staan bij het gemis 
van plaatsgenoten bij kunstwerk 
Levenslicht blijft de herinnering 
aan de slachto� ers levend. 

Memorial Day
Vanaf woensdag 22 januari is het 
tijdelijke monument Levenslicht 
te bekijken in de burgerzaal van 
het raadhuis tijdens de regulie-

re openingstijden. Op zondag 26 
januari is de Nationale Holocaust 
Herdenking en op maandag 27 
januari is het Holocaust Memori-
al Day. Beide dagen is er een ex-

tra openstelling van het Raadhuis 
van 19.00 tot 21.00 uur om het tij-
delijk monument te bezoeken. 
Het Levenslicht is te zien tot en 
met 31 januari. 

5 Autoinbraken 
op Surfeiland

Aalsmeer - Op donderdag 9 ja-
nuari is tussen zes uur en half 
negen in de avond ingebroken 
in vijf bij het Surfeiland gepar-
keerde auto’s. Van alle auto’s 
is een ruit ingeslagen om toe-
gang te krijgen. Er zijn meerde-
re laptops, telefoons en head-
sets gestolen. Het terrein aan de 
Kudelstaartseweg is al meerde-
re malen het doelwit van inbre-
kers geweest. De politie raadt 
aan geen kostbare spullen in de 
wagens achter te laten.
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INFORMATIEF
DOKTERS
Weekend-, avond- en nachtdienst:
Huisartsenpost Amstelland, 
Laan v.d. Helende Meesters 8,  
Amstelveen, tel. 020-4562000. 
Eerst bellen voor een afspraak.
www.huisartsenpost-amstelland.nl
Voor patiënten in de Haarlemmer-
meer, tel. 023-8908700.

APOTHEEK
Apotheek Groen
Drie Kolommenpein 1A Aalsmeer, 
tel. 0297-324476. ma. t/m vr. 8.00-
18.00 u., za. 9.00-17.00 u. 
Poldermeesterplein 16-18 
Aalsmeer, tel. 0297-500814, 
ma. t/m vr. 8.30-18.00 u.; 
Einsteinstraat 95 Kudelstaart, 
tel. 0297-327036, ma. t/m vr. 
8.30-18.00 u. 
www.apotheekgroen.nl

Apotheek v.d. Mooren
Ophelialaan 162 Aalsmeer, tel. 
0297-341963. ma. t/m vr. 8.30-
18.00 u.; za. 9.00-12.30 u.  
www.apotheekvandermooren.nl

Spoed buiten openingstijden: 
Dienstapotheek Amstelland 
(zijvleugel Ziekenhuis Amstelland) 
Laan v.d. 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.dienstapotheekamstelland.
uwapothekeronline.nl
Na 23.00 uur: OLVG west Jan 
Tooropstraat 164 Amsterdam, tel. 
020-5108826.

TANDARTS
In geval van klachten buiten de 
praktijk-uren raadpleeg de 
mededelingen op het antwoord-
app. van uw eigen tandarts.

SLACHTOFFERHULP
Slachto�erhulp biedt gratis prakti-
sche, juridische en emotionele 
ondersteuning aan slachto�ers 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.slachto�erhulp.nl

KLACHTEN 
GELUIDSHINDER SCHIPHOL
Tel. 020-6015555. 
Milieuklachten, tel. 023-5310200.

DIERENARTS
Dierenartsenpraktijk 
Uithoorn-Aalsmeer-Mijdrecht
1e Mensinglaan 27b Aalsmeer, 
tel. 0297-326734. Ook voor spoed 
buiten openingstijden.
www.dierenartsaalsmeer.nl

Dierenartsenpraktijk Westeinder
Hadleystraat 48 Aalsmeer,
tel. 0297-324643; Nokweg 12 
Leimuiden, tel. 0172-507400. 
Spoed buiten openingstijden: 020-
3080750. www.dap-westeinder.nl

Ranzijn dierenarts
Aalsmeerderweg 436 Aalsmeer, 
tel. 0297-346721. Spoed buiten 
openingstijden: 020-3080750. 
www.ranzijn.nl/dierenarts/
aalsmeer

Dierenarts Kudelstaart
Kudelstaartseweg 245B Kudelstaart, 
tel. 0297-303414. Spoed buiten 
openingstijden: 020-3080750.
www.dierenartskudelstaart.nl

HULPDIENST
www.participe-amstelland.nu
Spreeku. maatschappelijk werk en 
ouderenadvies
Hadleystraat 55 Aalsmeer, 
inloopspreeku: ma. 8.30-9.30 u., 
tel. spreeku: ma. t/m vr. 8.30-12.30
Marktstraat 19 (Oude Veiling) 
Aalsmeer, do. 15.30-17.30 u.
Graaf Willemlaan 1 (Oude Bieb) 
Kudelstaart, di. 12.30-14.30 u.

www.aalsmeervoorelkaar.nl
Online marktplaats voor vrijwillige 
hulp, tel. 0297-347510.

www.voa-aalsmeer.nl 
van de samenwerkende 
ouderenorganisaties Aalsmeer/
Kudelstaart, tel. 0297-326019 of 
info@voa-aalsmeer.nl

www.burenhulp
haarlemmermeer.nl
ma. t/m vr. 9.00-10.00 u., 
tel. 06-23121211

VERLOSKUNDIGEN
Poldermeesterplein 16-18 
Aalsmeer, tel. 0297-344160
www.verloskundigenaalsmeer.nl

BRANDWEER & POLITIE
Brandweer, tel. 020-5556666. 
Politie, tel. 0900-8844. 

ALARMNUMMER 112
www.112.nl

COLOFON

Verschijnt donderdag
EDITIE 1
AALSMEER, KUDELSTAART, 
AALSMEERDERBRUG, 
RIJSENHOUT

Advertenties, redactie en 
centrale administratie
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
Tel. 0297-341900
Openingstijden
ma. t/m wo. van 08.30-17.00 uur
donderdag van 8.30-16.00 uur

Aanleveren van advertentie
Woensdag voor 12.00 uur
aanlever@meerbode.nl
Advertentieverkoop
Brigitte Wels
Tel. 06-54216222
verkoopaalsmeer@meerbode.nl
Advertentie-tarieven:
op aanvraag

Aanleveren van kopij
Dinsdag voor 15.00 uur
redactieaalsmeer@meerbode.nl
Maximum aantal woorden: 300
Redactie
Jacqueline Kristelijn
Tel. 0297-341900
Tel. 06-37418988

Kabalen
Opgave gratis advertenties 
voor www.meerbode.nl/
kabalen-opgeven

Druk
Janssen/Pers Rotatiedruk

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

Uitgave van
GOUW Uitgevers B.V.
Haarlem-Aalsmeer-Mijdrecht
Onderdeel van Regio Media 
Groep B.V.
133e jaargang

Oplage: 17.350

Ingezonden brieven
Uw brief van max. 300 woorden, 
dient ondertekend te zijn en 
voorzien van naam, adres, tele-
foonnummer en/of e-mailadres. 
Anoniem ingezonden brieven 
worden niet in behandeling ge-
nomen. De redactie behoudt zich 
het recht te weigeren dan wel te 
redigeren.

Let op
Nadrukkelijk maken wij u er op at-
tent, dat door ons in deze krant ge-
produceerd advertentie-, foto-, en/
of tekstmateriaal niet beschikbaar 
wordt gesteld aan derden. Dus 
ook niet per e-mail, fotokopie of 
anderszins zonder uitdrukkelijke, 
schriftelijke toestemming van de 
uitgever!

Privacy
Zie onze privacyverklaring op 
www.meerbode.nl/privacy

Milieu
Onze krant wordt volle-
dig gedrukt op FSC-Mix 
papier van verantwoor-
de herkomst.

WWW.MEERBODE.NL

Nieuwe Meerbode

Kerkdiensten

Financiële actie een groot succes
Aalsmeer is gul voor de 
Voedselbank
Aalsmeer - De Voedselbank 
Aalsmeer en Kudelstaart wil 
graag alle gulle gevers bedan-
ken, die hebben gereageerd op 
de oproep om donaties. De to-
tale opbrengst van deze oproep 
heeft de verwachtingen ver over-
tro�en. Niet alleen is er voldoen-
de geld binnengekomen om 
het begrotingstekort voor 2019 
te dekken, ook de exploitatie-
kosten voor 2020 zijn voor een 
groot deel al gedekt. De actie 
heeft meer dan 10.000 euro op-
gebracht! Fijn om te weten dat 
zoveel bedrijven en particulieren 
in Aalsmeer de Voedselbank een 
goed hart toedragen. Graag had 
de Voedselbank iedereen per-
soonlijk willen bedanken, maar 
een bankoverschrijving geeft on-
voldoende contactgegevens om 
dat te doen. 

Voedselbank blijft groen
Voedselbank Aalsmeer is in 2015 
gecerti�ceerd op het gebied 

van voedselveiligheid vanuit de 
Voedsel en Warenautoriteit. Be-
langrijke zaken voor de certi�ce-
ring zijn de hygiëne in de loods 
waar met voedsel wordt gewerkt 
en het (gekoeld) vervoer van 
voedsel. Strenge eisen zijn er wat 
betreft een gesloten koelketen 
voor niet-houdbaar voedsel. De 
eisen zijn net zo streng als voor 
een supermarkt. Bij deze certi�ce-
ring horen ook onaangekondig-
de inspecties. Vorige week don-
derdag was er zo’n controle. De 
Voedselbank kwam glansrijk door 
de test: ‘groen’ met een score van 
90%. De Voedselbank is trots op 
alle vrijwilligers die hier hun best 
voor gedaan hebben!

De �nanciële situatie en de cer-
ti�cering geven de Voedselbank 
een solide basis om met het werk 
ook in 2020 door te gaan en er 
zo te zijn voor mensen die tijde-
lijk een steuntje in de rug nodig 
hebben.

 Zondag 19 januari
Aalsmeerse Cama Gemeente
- In Wellant College, de Groen-

strook, J.P. Thijsselaan. Zondag 
10u. Dienst met Maurice Lub-
bers.

Alphakerk Amstelland
- In Dorpshuis Kudelstaart. Zon-

dag 10u. Dienst.
Christelijke Geref. Kerk
- Lijnbaankerk, Lijnbaan. Zon-

dag Diensten om 10u. en 
16.30u. met ds. M. Hogenbirk. 
Oppasdienst kinderen 0-3 jaar 
en zondagsschool voor jeugd 
basisschool. 

Doopsgezinde Gemeente
- Zijdstraat 55. Zondag 9.30u. 

Oecumenische dienst in Kar-
melparochie. Oppas op aan-
vraag: oppas@dgaalsmeer.nl.

Geref. Gemeente Nederland
- Chrysantenstraat 1a. Zondag 

diensten om 10u. en 16.30u. 
Protestantse Gem. Nederland
- Open Hof Kerk, Ophelialaan 

247. Zondag 9.30u. Oecumeni-
sche dienst in Karmelkerk.

 Hervormde Gemeente
Aalsmeer
- Dorpskerk, Kanaalstraat. Zon-

dag 10u. Dienst met ds. M.J. 
Zandbergen, Aalsmeer. Orga-
nist: R. Postma.

- Oosterkerk, Oosteinderweg 
269. Zondag om 10u. Dienst 
met ds. G. de Ruiter. Organist: 
Joshua Prins. 

Levend Evangelie Gemeente
- Kruisweg 55, Aalsmeerder-

brug. Zondag 10u. Samen-
komst. Spreker: Roosje de 
Vries. Babyoppas en apar-
te bijeenkomsten voor kinde-
ren. Vertaling in het Engels en 
Spaans.

Ned. Geref. Kerk
- Het Lichtbaken, Aalsmeer-

derweg 751, Rijsenhout. Zon-
dag Diensten om 10u. met ds. 
J.A.C. Weij, gez. dienst met PKN 
in Ontmoetingskerk en 16.30u. 
met ds. M. Hogenbirk uit Ben-
nekom, gez. dienst in CGK.

RK Karmelparochie
- Karmelkerk, Stommeerweg. 

Zaterdag 17u. Woordcom-
munieviering in Kloosterhof 
met M. van Zoelen. Zondag 
om 9.30u. Oecumenische vie-
ring met ds. M. Vermeij en 14u. 
Poolse dienst met Andrzej in 
Karmelkerk. 

Oud Katholieke Kerk
- Oosteinderweg 394. 
 Roemeens-orthodoxe Parochie: 

Zondag 9u. Utrenia en 10.30u. 
Heilige Liturgie. Voorganger: 
Father Ioan.

Protestantse Gem. Rijsenhout
- Ontmoetingskerk, Schouw-

straat. Zondag 10u. Dienst met 
Marijke Gehrels en ds. Jacco 
Wey, eenheidszondag. 

Samen Op Weg Kudelstaart
- De Spil, Spilstraat, Kudelstaart. 

Zondag 10u. Dienst met drs. 
mw. A.A. Geudeke uit Wilnis.

RK St. Jan Geboorte 
Kudelstaart
- RK kerk, Kudelstaartseweg. 

Zondag 11u. Eucharistievie-
ring m.m.v. dames- en heren-
koor. 

Begra Bijbelstudie
- Bijbelstudie-avond op maan-

dag in gebouw Mendel, Zwar-
teweg 98. Op 20 januari met 
ds. Kees van Velzen.

Evangelisatiekring
- Bijbelstudieavond op dinsdag 

in om de twee weken in Ont-
moetingsruimte Ons Twee-
de Thuis, Jasmijnstraat 33. Op 
21 januari om 20u. met Peter 
Slagter over ‘Het leven van Da-
vid’.

Radio-uitzendingen
- De kerken en gemeenten ver-

zorgen voor Radio Aalsmeer 
wekelijks uitzendingen. Dins-
dag van 18 tot 24u. Kabel 99.0 
en ether 105.9.

Van 19 tot en met 24 januari
Aalsmeerse kerken doen 
mee aan Week van Gebed 
Aalsmeer - Aanstaande zondag 
19 januari gaat de Landelijke Week 
van Gebed van start. Deze duurt 
tot 24 januari. Ook in Aalsmeer en 
Kudelstaart wordt hieraan weer 
meegedaan. Zeven kerken organi-
seren ieder een avond in deze ge-
bedsweek, die als thema ‘Buiten-
gewoon’ heeft meegekregen. De 
gebedsavonden in Aalsmeer en 
Kudelstaart vinden plaats op de 
volgende dagen en locaties:
 - Zondag 19 januari in de Dorps-

kerk, Kanaalstraat 12. 
 - Maandag 20 januari in de Le-

vend Evangelie Gemeente, 
Kruisweg 55, Aalsmeerder-

Uitvoering Jorismis van Herman Finkers
Oecumenische viering 
‘Buitengewoon vriendelijk’
Aalsmeer - Zondag 19 janua-
ri zijn belangstellenden welkom 
bij de Oecumenische viering 
in de Karmelkerk aan de Stom-
meerweg. ‘Buitengewoon vrien-
delijk’ is het thema van deze vie-
ring, die de Week van Gebed voor 
de Eenheid van de Christenen in-
luidt. De viering begint om 9.30 
uur. Dominee Mirjam Vermeij van 
de Open Hofkerk zal voorgaan 

in de dienst, die met de liturgie-
groep van de Raad van Kerken is 
voorbereid. Een voor deze gele-
genheid uitgebreid Doopsgezind 
kerkkoor onder leiding van Peter 
Veenhuizen zal de bijzondere Jo-
rismis van Herman Finkers uitvoe-
ren. Solistische medewerking ver-
lenen Wilma Schoenmaker, Pau-
lien Walch, Quinten Bunschoten, 
Erica de Ridder en Wilma Broere.

Thema-
bijeenkomst 

over Euthanasie 
en dementie

Amstelland - Op dinsdag 21 ja-
nuari wordt een bijeenkomst ge-
houden voor naasten van jon-
ge mensen met dementie, the-
ma: euthanasie en dementie. Do-
minique Rijnja, consulente bij 
het Expertise-centrum Euthana-
sie, zal deze avond uitleggen wat 
de stand van zaken is bij eutha-
nasie bij dementie. Wat mag wel 
en wat mag niet? Kun je aange-
ven tot waar je het proces van 
de dementie wil doormaken? En 
zo ja, hoe doe je dat, wie heb je 
daar bij nodig, wat is het goede 
moment en wat mag je dan ver-
wachten. Dominique Rijnja zal 
uitleggen wat de rol van het Ex-
pertisecentrum Euthanasie hier-
bij is en hoe je zo goed mogelijk, 
binnen de criteria van de wet, je 
wensen kan vastleggen. Aan het 
einde van de bijeenkomst wordt 
een (eenvoudige) maaltijd aan-
geboden door Alzheimer Neder-
land. Jonge mensen met demen-
tie zijn zelf ook van harte welkom. 
Een professional zal voor hen, in-
dien gewenst, een alternatief 
programma aanbieden. De bij-
eenkomst is in Ontmoetingscen-
trum ‘De Meent’ aan Orion 3 in 
Amstelveen. Aanvang 18.00 uur, 
inloop vanaf 17.45 uur. Aanmel-
den voor deze bijeenkomst kan 
bij Jeantien Brugma: dementie-
jong@gmail.com. Meer informa-
tie is te vinden op www.alzhei-
mer-nederland.nl/projectgroep.

‘De verborgen meisjes van Kabul’
Oost-Inn: Inloop, quilten 
en literaire avond
Aalsmeer - Op woensdag 22 ja-
nuari is er van 9.30 tot 11.30 uur 
inloop en ontmoeting onder het 
genot van een kopje ko�e of 
thee. Ook van 9.30 tot 11.30 uur 
is er quilten. Doe eens mee met 
deze bijzondere wijze van hand-
werk. En het is nog gezellig ook! 
’s Avonds is er van 19.45 tot 21.30 
uur de literaire avond. Het boek 
‘De verborgen meisjes van Kabul’ 
van Jenny Nordberg wordt be-
sproken. De meisjes en vrouwen 
in Afghanistan worden gediscri-
mineerd en beschouwd als last 
voor de gemeenschap. Sommige 
ouders vermommen een van hun 
dochters als jongen om betere 
kansen voor zichzelf en hun fami-
lie te creëren. Als jongens kunnen 
de meisjes wel een opleiding vol-
gen, geld verdienen en de maat-
schappelijke positie van de fami-
lie verstevigen. Maar als ze in de 
puberteit komen, wordt er van 

ze verwacht dat ze veranderen in 
gehoorzame, huwbare vrouwen. 
Voor veel meisjes is deze omme-
keer allesbehalve eenvoudig. De 
vrijheid en het respect die ze ge-
noten, staan in schril contrast met 
wat de toekomst hun biedt. Als 
dit je wordt afgenomen, waarom 
zou je dan een vrouw willen zijn?
Vijf jaar intensieve reportage 
heeft een ontroerende en provo-
cerende collage van intieme por-
tretten opgeleverd. Belangstel-
lenden zijn hartelijk welkom bij 
deze activiteiten van de Oost-Inn 
in de Mikado aan de Catharina-
Amalialaan 66. Voor inlichtingen: 
0297-325636 of 0297-321636 of 
kijk op www.hervormdaalsmeer.
nl/oosterkerk.

Reanimatie Aalsmeer Kudelstaart
Stichting wil alle AED’s 
in kaart brengen
Aalsmeer - Stichting Reanima-
tie Aalsmeer Kudelstaart is be-
zig om alle aanwezige AED’s in de 
gemeente Aalsmeer in kaart te 
brengen. Hiermee krijgt de stich-
ting inzicht in de spreiding en be-
schikbaarheid van AED’s in de ge-
meente. Met als uiteindelijk doel 
om in Aalsmeer en Kudelstaart 
een zes-minutenzone te realise-
ren. Een zes-minutenzone is een 
gebied waarbij in het geval van 
een hartstilstand binnen zes mi-
nuten 112 wordt gebeld, wordt 
gestart met reanimeren en waar-
bij een AED wordt ingezet. Een 
AED kan het hart weer in een 
normaal ritme krijgen. Hoe eer-
der een AED wordt ingezet, hoe 
gróter de kans op overleven!
In Aalsmeer en Kudelstaart zijn 

brug. 
- Dinsdag 21 januari in de Al-

phakerk Amstelland, Dorps-
huis Kudelstaart.

 - Woensdag 22 januari in de 
Christelijk Gereformeerde 
Kerk, Lijnbaan 5. De Aalsmeer-
se Cama Gemeente is medeor-
ganisator.

 - Donderdag 23 januari in Sa-
men op Weg Kudelstaart, Spil-
straat 5. 

 - Vrijdag 24 januari in de Ooster-
kerk, Oosteinderweg 269. 

Alle avonden beginnen om 19.30 
uur en duren tot ongeveer 20.45 
uur. Iedereen is welkom!

burgerhulpverleners actief die 
via het landelijk oproepsysteem 
HartslagNu worden gealarmeerd 
bij een hartstilstand in de buurt. 
Zij gaan naar het slachto�er en 
starten met reanimeren en/of ha-
len de dichtstbijzijnde AED op 
terwijl de ambulance onderweg 

is. Hiermee vergroten zij de over-
levingskans van het slachto�er.
Heeft u een AED? Dan komt de 
stichting graag in contact met u. 
Stuur een e-mail naar info@reani-
matieaalsmeerkudelstaart.nl en 
er wordt contact opgenomen.









Door zijn vechtlust
bleef hij zo lang bij ons.

Dankbaar voor 59 jaar ”trouw”, geven wij u kennis van 
het toch nog onverwachte overlijden van mijn lieve 
man, onze lieve vader, schoonvader en super-opa

Gert Maarse
* 16 juli 1939 † 13 januari 2020

Wij willen de huisartsen, dr Goede, dr van der Weert, 
dr Stam en Team Buurtzorg Rijsenhout/Aalsmeer 

bedanken voor de liefdevolle zorgen.

   Maggi Maarse - Spaargaren
   

   Margreet en Ruud
    Martijn en Iida,
     Matti
    Annemijn en Erwin

   Annelies
    Jeffrey en Kaysa
    Daniëlle

   Familie Spaargaren

   Familie Maarse

Vivaldihof 19
1431 ZV Aalsmeer

Er is gelegenheid tot afscheid nemen op zaterdag 18 
januari van 10.30 tot 10.50 uur in uitvaartcentrum 
Finnema, Zwarteweg 108 te Aalsmeer, waarna daar 
om 11.00 uur een afscheidsplechtigheid gehouden 
zal worden.

Aansluitend is er in het uitvaartcentrum gelegenheid 
tot condoleren.

De crematie zal in stilte plaatsvinden.

Toch nog onverwachts is onze vriend 

Gert
van ons heengegaan.

Bedankt voor je lange vriendschap.

Coba en Chris,
Fred, Moos, Ellen

Werkzaamheden in Green Park Aalsmeer

Aanleg nieuwe Midden- en 
Molenvlietweg in fases
Aalsmeer - De nieuwe Midden-
weg, vanaf de Machineweg tot 
aan de Molenvlietweg, wordt in 
fases aangelegd. Eind vorig jaar 
is gestart met de eerste werk-
zaamheden voor de aanleg van-

af het gedeelte vanaf de aanslui-
ting op de Braziliëlaan tot aan de 
twee aansluitingen op de N201 
(Middenweg-Oost). Het bedrijf 
met woning bij de ‘knip’ is ver-
huisd, waardoor er nu de moge-

Extra aparte bijeenkomst
Commissie kritisch over 
oplossing wateroverlast
Regio - Aalsmeer – De commissie 
Ruimte & Economie heeft dins-
dag 7 januari de eerste vergade-
ring in 2020 gehouden. Er is on-
der andere gesproken over de 
grondexploitatie van ‘De Tuinen 
van Aalsmeer’. De fracties hadden 
hier weinig opmerkingen over. In 
het stuk worden voorstellen ge-
daan om het nadelige �nanciële 
resultaat van dit project te verbe-
teren. De fracties gaven aan zich 
over het algemeen te kunnen 
vinden in de gedane voorstellen 
en zullen in de raadsvergadering 
van 23 januari een besluit nemen 
over het voorstel.

Noordzeekanaalgebied
Ook is gesproken over het regi-
onaal uitvoerings- en handha-
vingsbeleid 2019-2022 van de 
Omgevingsdienst Noordzeeka-
naal-gebied. Op verzoek van de 
fractie van Absoluut Aalsmeer 
was dit onderwerp geagendeerd. 

De fractie vroeg om aanvullende 
informatie zodat zij zich een beter 
beeld kan vormen van hetgeen 
de Omgevingsdienst doet aan 
activiteiten voor Aalsmeer. Na de 
toezegging van de portefeuille-
houder de gevraagde informatie 
aan te leveren, vond de fractie dat 
het onderwerp voor dit moment 
voldoende besproken was.

Bestemmingsplan Hornmeer
Het volgende agendapunt was 
een vervangend besluit ter repa-
ratie van het bestemmingsplan 
‘2e Herziening Hornmeer: Meer-
valstraat – Roerdomplaan’. Naar 
aanleiding van een uitspraak van 
de Raad van State lag er een voor-
stel voor om het bestemmings-
plan aan te passen. Deze aanpas-
sing heeft als doel ervoor te zor-
gen dat het plan niet tot een on-
aanvaardbare toename van wa-
teroverlast zal leiden. De commis-
sie had een aantal vragen aan de 

Installatie, afscheid en opening
3 Bijzondere activiteiten 
achter elkaar in raadhuis
Aalsmeer - Drie bijzondere acti-
viteiten vinden volgende week 
achter elkaar plaats in het ge-
meentehuis. Op donderdag 23 ja-
nuari komt de gemeenteraad bij-
een en tijdens deze vergadering 
wordt Bart Kabout door de frac-
tie CDA voorgedragen voor de 
functie van wethouder. De plaats 
van Kabout als raadslid gaat inge-
nomen worden door Marlon van 
Diemen-Kreeft, al eerder raads-
lid bij het CDA en nog altijd actief 
achter de schermen voor de frac-
tie. Beiden worden voor aanvang 

o�cieel geïnstalleerd. De verga-
dering begint om 20.00 uur, is in 
de raadzaal en is openbaar te be-
zoeken. Bart Kabout neemt plaats 
in het college ter vervanging van 
Robbert-Jan van Duijn. Na zijn 
bestuurlijke periode in Aalsmeer 
begint deze wethouder aan een 
nieuw avontuur als burgemees-
ter van Nieuwkoop. Op vrijdag 
24 januari wordt geproost op zijn 
nieuwe toekomst van 16.00 tot 
18.30 uur in de burgerzaal van 
het gemeentehuis. Iedereen is 
van harte welkom. Wie Robbert-

lijkheid is om de weg te verbre-
den en de twee gedeelten, Oost 
en West, voor verkeer met elkaar 
te verbinden. Hiervoor wordt de 
huidige �etsbrug bij de versmal-
ling verwijderd. Fietsers worden 
omgeleid via een tijdelijk �ets-
pad langs het tankstation en de 
Braziliëlaan. Er is inmiddels ge-
start met de eerste sloopwerk-
zaamheden.
Ook is inmiddels een aanvang ge-
maakt met de eerste fase voor de 
aanleg van het nieuwe deel van 
de Molenvlietweg. Eerst wordt 
het wegdek vanaf de Midden-
weg inclusief rotonde tot aan de 
toegang naar een nieuw deel van 
Green Park Aalsmeer (deelgebied 
3) aangelegd. 
Voor een deel van de nieuwe 
Molenvlietweg moet een omge-
vingsvergunning worden ver-
leend. Deze wordt binnenkort 
ter visie gelegd. De werkzaamhe-
den van de eerste fase zijn waar-
schijnlijk vlak na de zomer ge-
reed. Het aanbrengen van de 
voorbelasting van de Molenvliet-
weg tweede fase start in april. Als 
de weg wordt aangesloten op de 
rotonde met de Aalsmeerderweg 
(in 2021) zijn omleidingen nood-
zakelijk. De gehele weg is vol-
gens planning eind 2021 gereed.

wethouders over de voorgedra-
gen oplossing. 
Een bewoner, die tijdens de com-
missie insprak, gaf aan twijfels te 
hebben over de oplossing van-
uit het college. Gezien de techni-
sche discussie die ontstond en de 
onduidelijkheid die bij een aan-
tal commissieleden bleef, is af-
gesproken dat er een aparte bij-
eenkomst komt waarin uitleg 
wordt gegeven over de voorge-
stelde technische oplossing. Met 
dit voorbehoud wordt er in de 
gemeenteraadsvergadering van 
23 januari 2020 een besluit geno-
men over dit voorstel.

Mobiliteitsagenda
Laatste agendapunt was het 
plan van aanpak Mobiliteitsa-
genda Aalsmeer. De commissie 
was het snel eens met het plan 
van aanpak om tot nieuw beleid 
te komen dat ervoor zorgt dat 
Aalsmeer ook in de toekomst be-
reikbaar en verkeersveilig blijft. 
Het advies was dan ook om dit 
voorstel als hamerstuk te agen-
deren in de raadsvergadering van 
23 januari. De vergadering te-
rug luisteren kan via de site van 
de gemeente Aalsmeer: www.
aalsmeer.nl.

Jan van Duijn een blijk van waar-
dering wil geven, wordt gevraagd 
een donatie te doen voor de Mike 
Multi Foundation. Deze stichting 
zet zich in om sporten door min-
der-validen (�nancieel) mogelijk 
te maken. 
De volgende dag, zaterdag 25 ja-
nuari, kan opnieuw de gang naar 
het gemeentehuis gemaakt wor-
den voor de feestelijke opening 
van het gerestaureerde raadhuis. 
Tussen 10.00 en 14.00 uur is er 
van alles te zien en te beleven. Zo 
wordt een �lm vertoond over de 
historie van het raadhuis, is er een 
expositie over architectuur, kan 
gestruind worden langs de infor-
matiemarkt en er worden rondlei-
dingen gegeven. De o�ciële ope-
ning wordt tussen 10.00 en 10.20 
uur verricht door burgemeester 
Gido Oude Kotte.

Trimgroep AVA haalt 455,- 
op voor bouw clubhuis
Aalsmeer - De leden van de 
woensdagochtend trimgroep van 
Atletiekvereniging Aalsmeer heb-
ben vorig jaar 455 euro bij elkaar 
gespaard voor het goede doel: dit 
jaar is dat bestemd voor de bouw 
van het nieuwe clubhuis! Weke-
lijks doneren alle deelnemers 50 
eurocent aan de spaarpot van Riet 
van der Jagt, die daar elk jaar een 
ander goed doel voor zoekt. End 
it jaar is dat dus voor de bouw 
van het ‘eigen’ clubhuis van AVA. 
Wil je ook een keer meetrainen? 
Kom dan een keer langs! Wekelijks 
wordt er op woensdagochtend 
op de atletiekbaan in de Sport-
laan getraind van 9.00 tot 10.00 

Riet van der Jagt overhandigt de cheque aan Willemien Augustijn.

het onderhouden en verbeteren 
van de conditie en �theid, waar-
bij gezelligheid hoog in het vaan-
del staat. Deze trimgroep bestaat 
uit enthousiaste mannen en vrou-
wen, van recreatieve hardlopers 
tot 70-plussers die hun conditie 
op peil willen houden.

uur onder deskundige leiding 
van Ad van der Jagt. Het doel is kleinschalig - korte lijnen - oog voor details   

zorgzaam - maatwerk - liefdevol - flexibel

06 - 576 275 40
zorgzaam - maatwerk - liefdevol - flexibel

           Jacco van der Laarse              Jaap van der Maarl
  www.uitvaartzorgdemeer.nl | info@uitvaartzorgdemeer.nl

Voor al uw: bloemwerk, bruidsboeketten 
(wij prepareren ook) en rouwaarrangementen, 
persoonlijk advies, service en kwaliteit.

Peter en Marian 
Stokman VOF

Bloemsierkunst

Hornweg 87 • 1432 GE Aalsmeer • 0297-32 78 38
www.stokmanbloemen.nl
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▲
16 JANUARI 

 Expositie ‘Aan Tafel’ in Oude 
Raadhuis, Dorpsstraat. Open: 
donderdag tot en met zondag 
14 tot 17u. T/m 26 januari.

 Ouderensoos 55+ in het Mid-
delpunt, Wilhelminastraat 55 
vanaf 13.30u.

 Ouderensoos in Dorpshuis Ku-
delstaart van 13.30 tot 16.30u.

 Sjoelcompetitie in Dorpshuis 
Kudelstaart vanaf 20u.

17 JANUARI
 Open Hof keuken. Op menu: 

stamppotten. Vanaf 18u.
 Groep 8 Feest in club N201, 

Zwarteweg, 19.30 tot 22.30u.
 Kaartavond BV Hornmeer in 

buurthuis Dreef vanaf 20u.

18 JANUARI
 Postzegelruilbeurs in Paro-

chiehuis, Gerberastraat van 
9.30 tot 15u.

 Open huis creatief centrum De 
Werkschuit, Oosteinderweg 
287f van 13 tot 16u.

 Receptie D66 in De Oude Vei-
ling, Marktstraat van 14.30 tot 
17u.

 Nieuwjaarsreceptie van Crash 
Museum in fort Aalsmeer te 
Aalsmeerderbrug vanaf 15u. 

 Receptie CDA bij bedrijf Cor 
Zuurbier, Mijnsherenweg 33 
van 16 tot 18u.

 Jan Verweij Trio, cool jazz on 
harmonica, in Bacchus, Gerbe-
rastraat vanaf 21.30u.

19 JANUARI
 Champagneconcert in Doops-

gezinde kerk, Zijdstraat 55 
door Aalsmeers Harmonie van 
12.30 tot 13.30u.

 High Tea in het Oude Raad-
huis, Dorpsstraat vanaf 15.30u.

 JJ Sharp & The SaltyDog in The 
Shack, Schipholdijk 253b, Ou-
de Meer vanaf 16u.

20 JANUARI
  Wijkcentrum Voor Elkaer in 

Kudelstaart open. Maandag 
tot en met vrijdag 9 tot 17u.

  Klaverjassen in wijkcentrum 
Hofplein, Clematisstraat 16 
van 13.30 tot 16.30u.

21 JANUARI
 Computerhulp voor ouderen 

in ‘t Hofplein, Clematisstraat. 
Van 9.30 tot 11.30u. 

 Taalpunt in bibliotheek, 
Marktstraat van 11 tot 13u. 
Taalcafé van 13.30 tot 14.30u. 

 Darten in ‘t Middelpunt, Wil-
helminastraat vanaf 19.45u.

 Popquiz in café Joppe, Wete-
ringstraat vanaf 20.30u.

22 JANUARI
 Holocaust monument Levens-

licht tijdelijk in raadhuis, Raad-
huisplein. T/m 31 januari.

 Inloop van 9.30 tot 11.30u., en 
literaire avond van 19.45 tot 
21.30u. bij Oost-Inn in De Mi-
kado, C. Amalialaan 66. 

 Spel- en ko�eochtend in Hof-
plein, Clematisstraat, 10-12u.

 Walking Football voor 60+ bij 
FCA, Beethovenlaan van 10 
tot 11.30u.

 Rollator Wandelclub bij sport-
centrum De Waterlelie, Dreef 
van 10.30 tot 11.30u.

 OVAK-soos in Parochiehuis, 
Gerberastraat vanaf 14u.

 Klaverjassen bij De Geluksvo-
gels in Dorpshuis vanaf 20u.

 Film ‘Green Book’ in Open Hof-
kerk (‘t Baken), Sportlaan 86 
vanaf 19.30u.

23 JANUARI 
 Sjoelcompetitie in De Reede, 

Rijsenhout vanaf 19.30u.
 Openbare raadsvergadering 

in gemeentehuis vanaf 20u.
 Voorbereiding tentoonstel-

ling ‘Vrijheid’ door Amazing 
Amateurs in Oude Raadhuis, 
Dorpsstraat vanaf 20u.

 Groei en Bloei-lezing ‘Wan-
delen door Montenegro’ in 
buurthuis Hornmeer, Dreef 1 
v/a 20u.

 Keezen-spelavond in Dorps-
huis Kudelstaart vanaf 20u.

24 JANUARI
 Bandbrouwerij in N201, Zwar-

teweg. Voor kids: 19-21u. Voor 
groten vanaf 20u.

 Darten bij Poel’s Eye in Dorps-
huis Kudelstaart. Inschrijven 
tot 20u.

25 JANUARI
 Muzikale voorstelling ‘Wie 

heeft de vijver leeggehaald’ 
voor kinderen (v/a 3jr) in bibli-
otheek van 11 tot 12u.

 Klaas Wilting te gast in Boek-
huis, Zijdstraat van 14 tot 16u.

 Film ‘Once Upon A Time in 
Hollywood’ in Bacchus, Gerbe-
rastraat, 20.30u.

STAGE
MUSIC SHOP

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

Dé vioolspecialist

Lessenaar ‘Boston’
(met hoes) € 19,95

Akoestische basgitaar
‘Richwood’ € 299,-

Klassieke gitaar 
 met element ‘Gomez’

vanaf € 169,-

Diverse nieuwe
eff ectpedalen

AANBIEDING:

TIP:

Klassieke gitaar 
KOOPJE:

NIEUW:

Rauwe blues en rustige ballads
JJ Sharp & The SaltyDog 
zondag in The Shack
Oude Meer - Een nieuwe band 
aanstaande zondag 19 januari in 
The Shack met een gemêleerd 
stel ervaren muzikanten: JJ Sharp 
& The SaltyDog. Deze nieuwe sa-
menwerking brengt een zeldza-
me mix van krachtige nummers 
afgewisseld met rauwe blues en 
rustige ballads. Denk aan songs 
van onder andere BB-King, Eric 
Clapton, Albert King, Allman Bro-
thers, Boz Scaggs, maar ook eigen 
prachtig werk. 
Zanger Jan Scherpenzeel heeft 
de donkere stem die dit genre 
broodnodig heeft. In combina-
tie met heerlijk mondharmoni-
caspel weet hij het publiek in ex-
tase te brengen. Na 10 jaar ge-
werkt te hebben als frontman van 
de Twelve Bar Blues Band, speel-
de hij van 2015 tot mei 2018 met 
de JJ Sharp Band en is nu dus de 
frontman van JJ Sharp & The Sal-
tyDog. Pianist Eddy is een auto-
didact, pur sang. In 2008 maakte 
hij de stap naar Flavium waar hij 
5 jaar actief was. In 2014 begon 
hij z’n eigen band The SaltyDog. 
Na zijn kennismaking met Jan J. 
Scherpenzeel in 2018 besloten zij 
om samen verder te gaan en zie: 
JJ Sharp & The SaltyDog. Gitarist 
Alex Buiting is met zijn fabelach-
tige techniek en bezielende so-
lo’s een blikvanger in deze band. 
Een aanwinst voor JJ Sharp & The 
SaltyDog. De drumstokken zijn in 
handen van Maarten Kooymans 
die onder andere het podium ge-
deeld heeft met Big Black & Beau-
tiful, Chris Hordijk, Stones Ses-
sions, Dede Priest, Michelle Da-

vid en Thijs van Leer (Focus). Zo-
lang het swingt, soul heeft en er 
op zijn tijd �ink gas gegeven kan 
worden is Maarten erbij. Op de 
bas, de enige vrouw in dit gezel-
schap en tevens de benjamin van 
de band: Deborah Slijkhuis, die 
buiten het spelen van de basgi-
taar ook een fanatiek songwriter/
componist is. Een band die boeit 
van begin tot het einde van de 
show! Zondag 19 januari staan ze 
in The Shack.

Uitverkocht
De undercoversessies van Amy 
Winehouse op zondag 26 janua-
ri en Nirvana op zondag 9 febru-
ari zijn uitverkocht.

Madonna undercover
Zondag 16 februari: Madonna 
undercover; Chris van der Meer 
heeft weer een top band om zich 
heen verzameld, en heeft in Eve 
McKing de perfecte zangeres ge-
vonden die in de huid kruipt van 
The Queen Of Pop. Zaterdag 22 
februari: Peter Gabriel underco-
ver met onder andere de onna-
volgbare Bauke Bakker (bekend 
van The Police en Supertramp 
undercover). Zondag 23 februa-
ri Canned Heat undercover met 
Vedran Mircetic (gitarist van De 
Staat) en topband Grand East. 
The Shack is op zondag 19 janua-
ri open vanaf 16.00 uur. JJ Sharp 
& The SaltyDog begint rond 16.00 
uur en de entree is 10 euro. Ga 
voor het programma en meer 
naar www.the-shack.info. Adres: 
Schipholdijk 253b in Oude Meer.  

Muzikaal avontuur met 3 jazzvirtuozen

KCA jazzavond met Jan 
Verwey Trio in Bacchus
Aalsmeer - Zaterdag 18 januari 
komt het Jan Verwey Trio optre-
den tijdens de KCA jazzavond in 
cultureel café Bacchus in de Ger-
berastaat. Jan Verwey is één van 
de weinigen die het aandurft om 
van het bespelen van de mond-
harmonica zijn vak te maken. Hij 
is wellicht de enige die er in ge-
slaagd is om op dit karakteristie-
ke instrument een volstrekt eigen 
geluid te ontwikkelen. Jan Ver-
wey is een echte bebopper, die 
zich als autodidact het ‘jazzvak’ 
naar eigen inzicht heeft aange-
leerd, met gedurfde solo’s en har-
monische vondsten. Hij maak-
te zes albums onder zijn eigen 
naam, met veelzeggende titels 
als: ‘The Miles Davis Project’, ‘Jan 
Verwey Plays Thelonious Monk’ 
en ‘Jan Verwey Meets Bert van 
den Brink’.
Daan Herweg is in 2008 aan het 
Conservatorium van Amsterdam 
afgestudeerd op de jazzpiano. 
Een keuze die ingegeven is door 
de muziek die in het ouderlijk 
huis wordt gedraaid. Naast veel 
andere stijlen draait pa Herweg 
veel souljazz uit de jaren zestig. 
Piano spelen zelf doet Daan vanaf 
zijn vijfde levensjaar. De jazztra-
ditie vormt daarbij een vertrek-
punt, geen eindstation. Invloed 

van componisten als Debussy en 
Brahms is onmiskenbaar, evenals 
de inspiratie die Herweg opdeed 
aan de Manhattan School of Mu-
sic in New York.
Sven Schuster (Wolfsburg, 1965) 
begon op zijn zestiende op de 
contrabas. Hij studeerde aan de 
Hochschule für Musik in Graz, 
daarna aan de Hogeschool voor 
de Kunsten in Amsterdam. Sven 
is onder meer bandleider/arran-
geur van de Amstel Bigband. 
In 1995 richtte hij zijn kwartet 
Shooster op, met onder andere 
drummer Steve Altenberg, saxo-
fonist Efraïm Trujillo en gitarist 
Anton Goudsmit. Sven heeft zich 
absoluut laten inspireren door de 
jong overleden bassist van Bill 
Evans: Scott LaFaro. Ook hij wis-
selt zijn begeleidende functie af 
met melodisch tegenspel en vir-
tuoze solo’s. Het concert in Bac-
chus belooft door de interactie 
tussen drie jazzvirtuozen een in-
tens muzikaal avontuur te wor-
den.
Het KCA jazzconcert in cultu-
reel café Bacchus aan de Gerbe-
rastraat begint op zaterdagavond 
18 januari om half tien. Toegang: 
uw gift. Inlichtingen Pierre Tu-
ning, tel. 0297-360355 en Rein-
oud Staps, tel. 0297-325304.

Zondag in de Doopsgezinde Kerk
Aalsmeers Harmonie start 
met Champagneconcert
Aalsmeer - Traditiegetrouw start 
Aalsmeers Harmonie het nieu-
we jaar met een Champagnecon-
cert. Een vrolijk concert met licht-
klassieke muziek om 2020 in te 
luiden! Op het programma staat 
natuurlijk een wals, maar ook 
een balletsuite en nog veel meer 
mooie stukken. 
Organist Theo Griekspoor en �ui-
tiste Moniek Eigenhuis verzorgen 
een intermezzo. Ze spelen al ja-
ren samen op allerlei concerten. 
Tijdens het Champagneconcert 
kunnen bezoekers van hun mu-

ziekspel genieten. Tevens speelt 
Theo mee met het orkest bij een 
stuk van Johan Sebastian Bach. 
Om welk stuk het gaat, is nog een 
verrassing! 
Aalsmeers Harmonie, onder lei-
ding van dirigent Maron Teerds, 
geeft dit gratis concert op zon-
dag 19 januari in de Doopsgezin-
de Kerk in Aalsmeer. Het concert 
is van 12.30 tot 13.30 uur en ie-
dereen is van harte welkom. Kijk 
voor meer informatie over de har-
monie en haar activiteiten op 
www.aalsmeersharmonie.nl.

Swingen op de haven op 26 januari
Jazz op de Nieuwe Meer 
met Eduardo Blanco
Aalsmeer - Swingen op de ha-
ven op zondag 26 januari om vier 
uur in de middag. Tijdens Jazz op 
de Nieuwe Meer treden Eduar-
do Blanco op trompet en Rinus 
Groeneveld op saxofoon samen 
op met het Trio Jos van Beest.
Eduardo Blanco is een Spaanse 
trompettist die zijn muzikale op-
leiding wereldwijd heeft genoten 
en inmiddels ook over de hele 
wereld heeft opgetreden. Hij was 
zes jaar docent aan de beroemde 
Taller de Music school in Barcelo-
na en trok toen naar Nederland 
waar hij in korte tijd uitgroeide 
tot een veelgevraagd sessiemuzi-
kant en een gerespecteerd band-
leider. 
Zijn eigen stijl – een sfeervolle 
en persoonlijke interpretatie van 
klassieke jazz – roept herinnerin-
gen op aan de muziek van Mi-
les Davis en Chet Baker. Zijn op-
tredens zijn een bijzondere kans 

voor jazzliefhebbers om pu-
re, vroege bebop te ervaren, ge-
speeld door een jonge, internati-
onaal vermaarde trompettist met 
een enorme passie voor dit gen-
re. Hij krijgt steun van Rinus Groe-
neveld, inmiddels één van de 
beste tenorsaxofonisten van Ne-
derland, die steeds blijft verbazen 
met zijn ruig swingende muzika-
le ideeën. 
En natuurlijk van het immer swin-
gende trio van de virtuoze pianist 
Jos van Beest, met Erik Schoon-
derwoerd op bas en Ben Schrö-
der op drums.
Het wordt een fantastische mu-
ziekmiddag met dit ‘klassieke’ 
jazzkwintet. Jazz op de Nieuwe 
Meer begint zondagmiddag 26 
februari om vier uur. Adres: Stom-
meerweg 2. Toegang: uw gift. In-
lichtingen bij Henny Essenberg 
via 0297-327698 en bij Pierre Tu-
ning via 0297-360355.

Weer Popprijs 
Amstelland
Aalsmeer - Inschrijven voor de 
Popprijs van Amstelland 2020 
kan nog tot 14 februari. Bands 
met een eigen repertoire kun-
nen zich hiervoor aanmelden. De 
Popprijs wordt jaarlijks georga-
niseerd door Poppodium P60 en 

N201 Aalsmeer. De bandcompeti-
tie biedt talentvolle bands uit de 
omgeving Amstelland en Meer-
landen de kans om hun talent te 
laten zien. De voorrondes vinden 
plaats in poppodium N201 aan 
de Zwarteweg op 28 maart en 4 
april. De �nale is op 2 mei in P60 
Amstelveen. Kijk voor meer infor-
matie en inschrijving op www.
P60.nl/popprijs.



O�ciële Mededelingen
16 januari 2020

Aalsmeer een werelddorp 
van bloemen en water.

Deel uw mooiste Aalsmeerse foto’s met 
#visitaalsmeer

en wij delen onze favoriete foto’s. VOOR MEER INFORMATIE: WWW.AALSMEER.NL

WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT
De o�ciële mededelingen en bekendmakingen zijn een 
wekelijkse publicatie van de gemeente Aalsmeer. In deze 
rubriek staan o�ciële mededelingen en bekendmakingen 
die voor u van belang kunnen zijn. Bijvoorbeeld van bouw-
plannen bij u in de buurt. Bovendien wordt vermeld waar u 
de plannen kunt bekijken en hoe u er bezwaar tegen kunt 
indienen. U kunt de o�ciële mededelingen en bekendma-
kingen ook vinden op www.aalsmeer.nl.

* Bezwaar
Een (omgevings-)vergunning, met de daarop betrekking 
hebbende stukken, ligt zes weken na de dag van verzen-
ding ter inzage bij de afdeling Veiligheid, Vergunningen en 
Handhaving. U kunt op dinsdag en donderdag tussen 8.30-
12.00 uur op afspraak inzage krijgen in de stukken op het 
gemeentehuis te Aalsmeer. U kunt een afspraak maken via 
tel. 0297-387575. Op grond van artikel 7:1 Algemene wet 
bestuursrecht kan een belanghebbende binnen zes weken, 
na de dag van verzending van het besluit, schriftelijk een 
gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het bevoegde be-
stuursorgaan.

** Beroep
De (omgevings-)vergunning, met de daarop betrekking 
hebbende stukken, ligt zes weken na de dag van verzending 
ter inzage bij de afdeling Veiligheid, Vergunningen en Hand-
having, tel. 0297-387575, de openingstijden zijn op dinsdag 
en donderdag tussen 8.30-12.00 uur. U kunt een afspraak 
maken voor een gesprek binnen deze tijden met een mede-
werker van de afdeling vergunningen voor uw vragen over 
bouwen en vergunningen. Op grond van artikel 8:1 Algeme-
ne wet bestuursrecht kan een belanghebbende binnen zes 
weken, na de dag van verzending van het besluit, schriftelijk 
een gemotiveerd beroepschrift indienen bij de Rechtbank 
van Amsterdam.

*** Zienswijze
Gedurende de termijn (zes weken vanaf de dag dat het ont-
werp ter inzage is gelegd) kan een belanghebbende schrif-
telijk en/of mondeling zijn zienswijze tegen het ontwerpbe-
sluit naar voren brengen. De schriftelijke zienswijze wordt 
ingediend bij burgemeester en wethouders van de ge-
meente 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 Veiligheid, Vergunningen 
en Handhaving via tel. 020-5404911.

21.10 R-7 Actualisatie en optimalisatie grond-
  exploitatie “De Tuinen van Aalsmeer” 
21.40 R-8 Benoeming wethouder
21.50 R-9 Installatie raadslid CDA 
22.00 R-10 Benoeming lid en voorzitter tijdelijke 
  commissie toekomstige dienstverlening
22.10 R-11 Benoeming lid auditcommissie
22.20 R-12 Vragenkwartier
22.35 R-13 Afscheid wethouder R-J. van Duijn

  SLUITING

AANKONDIGING TE VERWIJDEREN VOERTUIG

Aan de Sportlaan bij de parkeerplaats staat een groene Mits-
ubishi Colt met het kenteken RV-SN-47. Gelet op artikel 5.5. 
(voertuigen, voertuigwrakken) van de Algemene Plaatselijke 
Verordening van de gemeente Aalsmeer, is het verboden dit 
voertuig op de weg te plaatsen of te hebben. De eigenaar 
wordt verzocht zich zo spoedig mogelijk in verbinding te stel-
len met team Handhaving Openbare Ruimte (HOR) van de ge-
meente Amstelveen.

De gemeente is voornemens op grond van artikel 5.29 tot en 
met 5.31 van de Algemene Wet Bestuursrecht (AWB) bestuurs-
dwang toe te passen, door dit voertuig op 28 januari 2020 van 
de openbare weg mee te voeren, op te slaan en zo nodig te 
verkopen of vernietigen. De rechthebbende krijgt de gelegen-
heid dit object van de openbare weg te verwijderen en wel tot 
en met 27 januari 2020. Voor nadere informatie kunt u contact 
opnemen met team HOR van de gemeente Aalsmeer telefoon 
0297-38 75 75. Stamnummer 040118

WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT

AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning 
zijn ontvangen. De bijbehorende documenten kunt u inzien 
bij de balie Bouwen en Vergunningen in het gemeentehuis. 
Reageren op de aanvraag is mogelijk. U kunt een reactie sturen 
naar info@aalsmeer.nl onder vermelding van het dossiernum-
mer. In een later stadium kan eventueel een zienswijze, een 
bewaarschrift of een beroepschrift worden ingediend.
-  Molenvlietweg, sectie B nr. 1905 , (Z20-002569), het verlen-

gen van de weg tussen de Middenweg en de Aalsmeerder-
weg 

-  Westeinderplassen, sectie D nr. 7521 , (Z20-002344), het 
vernieuwen en uitbreiden van een bestaande steiger 

-  Hortensialaan 55, 1431 VA, (Z20-002241), het kappen van 8 
platanen op het voorerf 

-  Albrechtstraat 24 , 1433 JE, (Z20-001980), het plaatsen van 
een dakkapel aan de voorzijde van de woning 

-  Einthovenhof , sectie D nr. 7534 , (Z20-001772), het kappen 
van een waardevolle populier in de groenstrook langs de 
watergang 

-  Vlinderweg 240, 1432 MX, (Z20-001261), het uitbouwen 
van de zolder over bestaand dakterras 

-  Vlinderweg 240, 1432 MX, (Z20-001193), het uitbouwen 
van de zolder over bestaand dakterras  

INGETROKKEN AANVRAGEN 
OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende aanvraag/aanvragen omgevingsvergunning 
is/zijn ingetrokken:
- Aalsmeerderweg 314 en 314A , 1432 CZ, (Z19-076637), het 

slopen van de woning en loods/schuur. Verzonden: 13 ja-
nuari 2020

VERLENGING BESLISTERMIJN AANVRAAG OMGEVINGS-
VERGUNNING, REGULIERE/UITGEBREIDE PROCEDURE 
De beslistermijn is verlengd met zes weken. De beslissing op 
de volgende aanvragen zijn met toepassing van artikel 3.9, lid 
2 van de Wabo verlengd:
-  Machineweg 147, 1432 EP, (Z19-069753), het vervangen 

van de bestaande dakkapel aan de voorzijde van de wo-
ning. Verzonden: 13 januari 2020

-  Aalsmeerderweg achter 156, 1432 CV, (Z19-063342), het 
vervangen van de bestaande kas door een nieuw te bou-
wen schuur. Verzonden: 10 januari 2020

-  Aalsmeerderweg achter 154a, 1432 CV, (Z19-063339), het 
vervangen van de bestaande kas door een nieuw te bou-
wen schuur. Verzonden: 09 januari 2020

-  Gloxiniastraat 29, 1431 VG, (Z19-069025), het realiseren 
van een uitbouw en het verbouwen van het interieur op 
de begane grond. Verzonden: 07 januari 2020

VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN, 
REGULIERE PROCEDURE *
Het college van burgemeester en wethouders maakt be-
kend dat op grond van artikel 3.9 van de Wet algemene 
bepalingen omgevingsrecht besloten is de volgende 
omgevingsvergunning(en) te verlenen. Tegen de afgifte van 
deze vergunning(en) kunt u bezwaar maken. Hoe u dat kunt 
doen leest u in het groene kader aan de onderkant van deze 
advertentie:
-  Alexiastraat 7, 1432 HL, (Z19-076010), het wijzigen van het 

kozijn in de voorgevel. Verzonden: 13 januari 2020
-  Haydnstraat 33, 1431 ZA, (Z19-076005), het plaatsen van 

een dakkapel op het voordakvlak. Verzonden: 10 januari 
2020

-  Machineweg 303 A, 1432 ES, (Z19-069041), het afwijken 
van het bestemmingsplan ten behoeve van het vestigen 
van een meubelmakerij in een bedrijfsloods. Verzonden: 
09 januari 2020

-  Oosteinderweg 482, 1432 BR, (Z19-073682), het uitbreiden 
van een woning. Verzonden: 09 januari 2020

-  Oosteinderweg 186, 1432 AR, (Z19-048893), het renoveren 
en vergroten van de woning. Verzonden: 07 januari 2020

EVENEMENTEN

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

COLLECTES

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

VERKEERSBESLUITEN

Verkeersbesluiten worden bekendgemaakt in de Staatscou-
rant. U kunt deze verkeersbesluiten raadplegen op www.over-
heid.nl via de link “Berichten over uw buurt”. Informatie over 
de mogelijkheid van het indienen van een bezwaarschrift en 
de termijn waarbinnen dat mogelijk is vindt u in het verkeers-
besluit. Tijdens deze termijn ligt een kopie van het verkeersbe-
sluit in het gemeentehuis ter inzage. Hieronder vindt u een at-
tendering van verkeersbesluiten die recent in de Staatscourant 
zijn gepubliceerd.
- Parkeerplaatsen opladen elektrische motorvoertuigen - 

Snoekbaarsstraat (zuidwestelijk deel)

TER INZAGE

t/m 24-01-20  Besluit tijdelijke omgevingsvergunning in af-
wijking van de bestemmingsplannen ‘N201-
zone’, ‘1e Herziening N201-zone’ en ‘Lande-
lijk Gebied Oost’ voor het realiseren van een 
logiesvoorziening voor tijdelijke arbeidsmi-
granten op het perceel Thailandlaan 14a en 
14b (voorheen Legmeerdijk 287) in Aalsmeer 
(Z18-006642).

t/m 30-01-20 Ondertekende raadsbesluit m.b.t. onttrek-
king van stroken grond, welke gelegen zijn 
tussen de huidige Albert Heijn, de Einsteins-
traat en het plein in het winkelgebied aan de 
Einsteinstraat in Kudelstaart en toevoeging 
van een strook grond aan het openbaar ver-
keer, eveneens gelegen aan het plein in bo-
vengenoemd winkelgebied.

t/m 30-01-20 Verzoek, met de daarop betrekking heb-
bende stukken m.b.t. vaststelling van ho-
gere waarden vanwege verbouwing van Al-
bert Heijn op 24, 25 en 26 juni en 1 augustus 
2020, op het perceel Praamplein 4.

t/m 30-01-20 Verzoek, met de daarop betrekking heb-
bende stukken m.b.t. vaststelling van hoge-
re waarden vanwege verbouwing van Albert 
Heijn op 24, 25 en 26 juli en 1 augustus 2020, 
op het perceel Poldermeesterplein 1.

BEKENDMAKINGEN

Hoe weet u of uw buurman een bouwvergunning heeft aange-
vraagd? De gemeente vindt het belangrijk u goed te informe-
ren over zaken die uw directe leefomgeving aangaan. U kunt 
op meerdere manieren op de hoogte blijven van alle omge-
vingsvergunningen in uw buurt. Net wat u prettig vindt. 
- Alle o�ciële publicaties en bekendmakingen in Aalsmeer 

worden gepubliceerd op: www.o�cielebekendmakingen.
nl, onderdeel van www.overheid.nl. 

- Meld u aan bij www.overheid.nl en u ontvangt informatie 
over bekendmakingen per email.

- Installeer de gratis OmgevingsAlert App app op uw mo-
biele telefoon en u ontvangt alle relevante informatie via 
uw telefoon. De OmgevingsAlert App is gratis beschik-
baar voor iPhone en iPad in de Apple Appstore en voor 
Android-smartphones via Google Play.

- De app van de overheid heet ‘O�ciële Bekendmakingen’.
- Voorlopig blijft de gemeente bekendmakingen ook nog 

op deze pagina in de krant plaatsen. En u kunt bij de balie 
Bouwen & Vergunningen op het gemeentehuis alle omge-
vingsvergunningen opvragen en inzien. 

VERHUIZEN? GEEF HET DOOR! 

In de Basis Registratie Personen (BRP) staat van de inwoners 
van een gemeente onder andere het woonadres vermeld. Bij 
een verhuizing heeft de bewoner(s) de wettelijke plicht binnen 
een vaste termijn aan te geven wat het nieuwe adres gaat wor-
den. Niet iedere inwoner houdt zich echter aan deze verplich-
ting. Indien een gemeente constateert dat iemand zijn nieuwe 
adres niet doorgeeft, kan het college van B en W, na onder-
zoek, besluiten tot een zogenaamde ambtshalve verhuismuta-
tie. Dat betekent dat het adres de status “Onbekend” krijgt. Om 
de desbetre�ende persoon op de hoogte te stellen van zowel 
het voornemen als het besluit van zo’n statuswijziging, wordt 
dit v.a. 20 januari 2016 o�cieel in de media gepubliceerd. Dan 
heeft de bewoner de kans om eventueel in bezwaar en beroep 
te gaan. Indien iemand naar “Onbekend” wordt verhuisd, kan 
men geen aanspraken meer maken op diverse voorzieningen 
zoals bijvoorbeeld: zorgtoeslag, kindertoeslag enzovoort.

VOORNEMEN OPSCHORTEN BIJHOUDING 
PERSOONSLIJST

Het College van burgemeester en wethouders van Aalsmeer 
maakt bekend, dat zij het voornemen heeft om de bijhouding 
van de persoonslijst van onderstaande persoon e/o personen 
ambtshalve op te schorten. Uit een onderzoek is gebleken dat 
betrokkene(n) niet meer woonachtig is/zijn op het adres waar 
hij/zij in de Basisregistratie Personen (BRP) van de gemeente 
Aalsmeer staat/staan ingeschreven.

Geslachtsnaam Voorletters Geboorte- Datum 
  datum voornemen

Elstgeest A.E. 29-06-1984 06-01-2020
Helmerhorst N. 20-05-1991 06-01-2020
Parson G.F. 22-01-1958 06-01-2020
Spaargaren N. 04-06-2017 06-01-2020
Spaargaren S. 11-08-1987 06-01-2020

Een eventuele ambtshalve wijziging kan gevolgen hebben 
voor het ontvangen van voorzieningen van de overheid en 
het aanvragen van documenten. Wij verzoeken een ieder, die 
op de hoogte is van de verblijfplaats van bovengenoemde 
perso(o)nen, contact op te nemen met de afdeling burgerza-
ken van de gemeente Aalsmeer. Het is ook mogelijk om tijdens 
openingstijden van de afdeling burgerzaken langs te komen. 
Indien wij binnen vier weken geen reactie hebben ontvangen, 
zullen wij over gaan tot een voor beroep vatbare beslissing.

VERGADERING OP DONDERDAG 23 JANUARI

Uitnodiging voor het bijwonen van de Raadsvergadering op 
donderdag 23 januari 2020, in de raadzaal van het raadhuis 
van Aalsmeer. Aanvang: 20.00 uur.

Tijd Agenda- Onderwerp
 punt

20.00 R-1 1. Opening door de voorzitter, 
   de heer G.E. Oude Kotte
  2. Vaststelling van de agenda 
  3. Vaststelling van het verslag van de 
   raadsvergadering van 
   12 december 2019
  4. Vaststelling van de lijst 
   ingekomen stukken
  5. Bekrachtigen geheimhouding

  HAMERSTUKKEN

20.05 R-2 Aanwijzingsbesluit gri�er en 
  plaatsvervangend gri�er
 R-3 Plan van Aanpak Mobiliteitsagenda 
  Aalsmeer
 R-4 Verkoop aandelen Eneco

  BEHANDELSTUKKEN

20.10 R-5 Nota ‘De kracht van Aalsmeer’, 
  Strategie Sociaal Domein 2019-2023
20.40 R-6 Vervangend besluit ter reparatie van het 
  bestemmingsplan ‘2e Herziening 
  Hornmeer: Meervalstraat-Roerdomplaan

GEMEENTE AALSMEER
Raadhuisplein 1, 1431 EH Aalsmeer
Postbus 253, 1430 AG Aalsmeer
Tel. 0297-387575, fax 0297-387676
Gemeente is ook bereikbaar via het lokale tel.nr: 140297
Email: info@aalsmeer.nl
Website: www.aalsmeer.nl

OPENINGSTIJDEN BURGERZAKEN
ma. di. do. vr.  08.30-14.00 uur
wo:  08.30-20.00 uur (vanaf 16.30 uur alleen 
 voor reisdocumenten, rijbewijzen, 
 verhuizingen en uittreksels)

Voor inschrijvingen vanuit het buitenland, planning on-
dertrouw en trouwdata dient altijd een afspraak te worden 
gemaakt.

Het callcenter is bereikbaar via 0297-387575 op: 
ma, vr 08.30-17.00 uur

OPENINGSTIJDEN BALIE BOUWEN & VERGUNNINGEN
Bij de balie Bouwen en Vergunningen kunt u terecht voor 
uw vragen over bouwdossiers, bestemmingsplannen en 
vergunningen.

Aalsmeer
Enkel op afspraak 0297-387575

Amstelveen (Laan Nieuwer-Amstel 1, Amstelveen)
ma, di, wo. 08.30-15.30 uur
do. 08.30-16.30 uur
vr. 08.30-12.30 uur 

OPENINGSTIJDEN SOCIAAL LOKET (zonder afspraak)
ma. di. do. vr. 08.30-12.00 uur
wo. 13.00-16.30 uur

OPENINGSTIJDEN POLITIELOKET 
ma, di, do, vr. 08.30-14.00 uur 
wo.  08.00-20.00 uur
za.  gesloten

OVERIGE LOKETTEN EN INFORMATIE 
Brengen en ophalen van afval: 
Afvalbedrijf de Meerlanden. 
Tel. 0297-381717 of info@meerlanden.nl

SERVICELIJN
Voor al uw klachten en meldingen kunt u bellen 
naar de Servicelijn: 0297-387575 of mailen naar: 
servicelijn@aalsmeer.nl .

CALAMITEITENTELEFOON
Bereikbaar buiten openingstijden en in het 
weekend via het hoofdnummer: 0297-381777.

SERVICEPUNT BEHEER EN UITVOERING 
PROVINCIE NOORD-HOLLAND
Voor al uw klachten over provinciale wegen en bruggen: 
tel. 0800-0200600 of mail naar: info-bu@noord-holland.nl

WIJKINFORMATIE
Heeft u vragen of wilt u informatie over overlegvormen voor 
bewoners in uw wijk? Iedere wijk in Aalsmeer heeft een wijk-
overleg voor en door bewoners. Meer informatie over deze 
wijkoverleggen vindt u op www.aalsmeer.nl onder de but-
ton “Mijn Wijk” of op de gezamenlijke website van de wijk-
overleggen www.wijkoverlegaalsmeer.nl

AFSPRAKEN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS
Wilt u een afspraak maken met de burgemeester of een 
van de wethouders, dan kunt u dit doen via het bestuurs-
secretariaat. Voor een afspraak met de burgemeester kunt u 
bellen naar tel. 0297-387511. Voor een afspraak met een van 
de wethouders: tel. 0297-387512. Raadpleeg voor de porte-
feuilleverdeling www.aalsmeer.nl.

INSPREKEN IN DE COMMISSIE 
Regelmatig wordt in commissievergaderingen gesproken 
over onderwerpen die inwoners persoonlijk of als lid van 
een organisatie aangaan. U kunt in een commissievergade-
ring het woord voeren over geagendeerde onderwerpen. De 
inspreker krijgt maximaal vijf minuten de tijd om de raads-
leden toe te spreken, waarna eventueel een korte vragen-
ronde vanuit de raad volgt. Inspreken kan niet in een raads-
vergadering. Let wel: inspreken is geen herhaling van reeds 
ingediende zienswijzen. U kunt zich aanmelden als inspreker 
bij de gri�e via gri�e@aalsmeer.nl of telefonisch via 0297-
387584/387660 tot 12.00 uur op de dag van de vergadering.
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Expositie tot en met 26 januari
High Tea bij ‘Aan Tafel’ 
in het Oude Raadhuis
Aalsmeer - Op zondag 19 janua-
ri om 15.30 uur kun je samen met 
bekenden en onbekenden genie-
ten van een high tea in het Ou-
de Raadhuis in de Dorpsstraat 9 
en daarmee onderdeel worden 
van de tentoonstelling ‘Aan Ta-
fel’. De piano staat klaar, dus je 
kunt ook van de gelegenheid ge-
bruik maken om deze te gebrui-
ken. De aanwezigen praten, zin-
gen, lachen en zullen elkaar ver-
halen vertellen. Verras jezelf en 
verras anderen. Aanmelden voor 
de High Tea kan door een e-mail 
te sturen naar KCA. Deelname is 
25 euro per persoon, maar daar-
mee ondersteun je ook de activi-
teiten van KCA in het Oude Raad-
huis. Je kunt bij binnenkomst per 
pin of contant afrekenen. 
De expositie ‘Aan Tafel’ met wer-
ken van Karin Borgman, Annelie 
Klein Sprokkelhorst, Jeroen Luijt 
en Juane Xue is nog tot en met 26 
januari (gratis) te bezoeken. De 
deur van het Oude Raadhuis staat 
hiervoor iedere donderdag tot en 

met zondag open tussen 14.00 en 
17.00 uur.

Amateurs en Vrijheid 
Dit jaar is het 75 jaar geleden dat 
Nederland bevrijd werd. In de 
maand mei start KCA met een 
tentoonstelling over vrijheid die 
vorm gegeven gaat worden door 
de amateurs uit Aalsmeer en di-
recte omgeving. Wat betekent 
vrijheid? Hoe kan dit begrip dui-
delijk gemaakt worden en vorm 
aangegeven worden. Er zullen 
de komende maanden drie bij-
eenkomsten georganiseerd wor-
den met deelnemende amateurs 
om met elkaar de tentoonstel-
ling te gaan organiseren en vorm 
te geven. De opening zal zijn op 
5 mei. Deelname aan de tentoon-
stelling kost 30 euro per Amazing 
Amateur. Doe mee en kom naar 
de eerste bijeenkomst op don-
derdag 23 januari om 20.00 uur 
in het Oude Raadhuis. Praat mee. 
Ko�e en appeltaart zullen klaar 
staan.

Bob & Gon middag met 
een Aalsmeers tintje
Aalsmeer - Dit afgelopen week-
end waren er twee top-evene-
menten in De Oude Veiling, die 
beiden een volle zaal trokken. Za-
terdag 11 januari de Favo�lm en 
zondag 12 januari Bob & Gon. 

Martijn Schok en Greta Holtrop
Er werd door Bob & Gon en hun 
publiek lang tevoren al uit ge-
keken naar de met prijzen bela-
den boogie-woogie pianist Mar-
tijn Schok en zijn muze en zange-
res Greta Holtrop. Dat er ook nog 
eens drie top musici - Maarten 
Kruijswijk op drums, Hans Ruigrok 
op bas en Olaf Hoeks op saxofoon 
- op het podium stonden om hen 
te begeleiden maakte het feest 
nog alleen maar mooier. Het vijf-
tal kent elkaar goed, treedt veel 
op in het buitenland. “Dan ma-
ken wij er een heerlijk schoolreis-
je van”, aldus de zangeres. De op-
bouw van de middag en de wijze 
waarop er werd verteld over het 
ontstaan en de geschiedenis van 
de muziek was een schitterende 
liefdesverklaring aan de boogie-
woogie en de blues. 

Virtuoos 
Het kijken naar de vingervlug-
heid en het horen van de virtuo-
siteit van Martijn doet iets met de 
mens. Er ontstaat een gevoel van; 
laat dit alsjeblieft nog heel lang 
duren! Een aantal weken gele-
den vertelde Hennie Vrienten op 
televisie over de rol van een goe-
de bassist, het kan niet anders 
dan dat Hans Ruigrok heel hoog 
op zijn lijstje van favorieten staat. 
Hoe Olaf Hoeks de saxofoon be-
speelt; hij laat hem praten, kwe-
len, zingen en weet de mooiste 
tonen uit het instrument te tove-
ren. Maarten Kruiswijk verdiende 
terecht een open doekje voor zijn 
adembenemende drumsolo. Gre-
ta is de verpersoonlijking van een 
diva die met haar warme uitstra-
ling haar publiek op een verruk-

kelijke manier om haar vingers 
windt. Vijf mensen totaal verschil-
lend van elkaar maar wel alle vijf 
virtuoos. Het enthousiasme van 
het publiek liep synchroon op 
met de temperatuur en toen ook 
nog eens gast zangeres en boe-
zemvriendin Lenie Zuijderhoudt 
samen met Greta een prachtig 
duet zong kwamen er nog heel 
wat graden bij. Het werd een za-
lige Bob & Gon middag met een 
Aalsmeers tintje. Aan het eind 
van de muzikale middag zat nie-
mand meer in zijn/haar stoel. Het 
volmondige “ja” op de vraag of 
het kwintet volgend seizoen weer 
terug moet komen, kan toch ge-
zien worden als een duidelijke 
bevestiging dat Bob & Gon steeds 
meer groeien in hun rol. 

Favo�lm: Uitdaging
Wat is de Favo �lm toch een on-
geloo�ijke leuke formule. Een 
min of meer bekende Aalsmeer-
der kiest zijn/haar favoriete �lm 
en vertelt daar ook iets over. Dit 
keer was het notaris Geert La-
bordus die over de zijn persoon-
lijke voorkeur �lm vertelde: Voor 
het eerst zonder zijn ouders naar 
de bioscoop en ‘A world accor-
ding te Garp’ zag. Een �lm uit 
1982 gemaakt naar het gelijkna-
mige boek van John Irving. Voor 
die tijd een spraakmakende �lm. 
Glenn Close in een schitterende 
hoofdrol die op een nogal onge-
bruikelijk wijze - zelfs voor deze 
tijd - moeder wordt van een fan-
tasierijke zoon. De vrolijkheid tij-
dens de �lm en de nazit waren 
het bewijs dat het weer een ge-
slaagde avond was. Zaterdag 1 
februari kiest Elize Eveleens haar 
FAVO �lm. Het aardige van de Fa-
vo�lm is dat er vooraf niet be-
kend gemaakt wordt welke �lm 
er komt, dus voor alle nieuwsgie-
rige �lmliefhebbers een heerlijke 
uitdaging. 
Janna van Zon 

De Martijn Schok Boogie Blues Band. Foto: Robert Joore

Buddyproject friend4friend
Voorstelling ‘The Bright 
Side of Life’
Amstelland - Buddyproject 
friend4friend nodigt je uit voor 
een komische en confronteren-
de voorstelling, over een acteur 
die zijn thuisland, waar hij be-
roemd en geliefd was, moet ont-
vluchten. In Nederland zoekt hij 
opnieuw zijn plek. ‘The Bright Si-
de of Life’ is een voorstelling van 
acteur Bright O. Richards, voor én 
door vluchtelingen. Tegelijk is het 
een match making event waarin 
nieuwkomers anderen ontmoe-
ten, die hun netwerk open stel-
len. 

Nieuwkomers en Nederlanders
De voorstelling ‘The Bright Si-
de of Life’ speelt in het hele land 
en komt speciaal naar Amstel-
veen en Hoofddorp op verzoek 
van friend4friend. Buddyproject 
friend4friend koppelt nieuwko-
mers en Nederlanders tussen de 
18 en 30 jaar aan elkaar, om in 
duo’s aan de slag te gaan voor de 
samenleving. 

Voorstelling 
“The Bright Side of Life is een ge-
weldige voorstelling voor ieder-
een”, legt friend4friend coördina-
tor Ewoud Holsappel uit, “maar 
voor de jongeren die wij bereiken 
met friend4friend kan het echt 
verschil maken. Jonge nieuwko-
mers zitten vol ambities, maar ko-

men moeilijk aan stageplekken 
bijvoorbeeld. Tijdens de voorstel-
ling wordt op een hele leuk ma-
nier dat soort matches gemaakt.”

Kaarten 
Jongeren tot 30 jaar betalen 
slechts 10 euro voor de voorstel-
ling. Kaarten zijn verkrijgbaar 
via friend4friend.nl/voorstelling, 
en bij de theaters zelf. De voor-
stelling is op maandag 27 janua-
ri te zien in theater De Meerse in 
Hoofddorp vanaf 20.00 uur. En op 
dinsdag 11 februari in theater P60 
in Amstelveen vanaf 20.00 uur.

Voorprogramma
Ben je tussen de 18 en 30 jaar, 
woon je in de buurt en denk je 
dat friend4friend iets voor jou 
is? Kom dan naar de bijeenkomst 
voorafgaand aan de voorstel-
ling. Om 18.00 uur is er een maal-
tijd, wordt van alles verteld over 
friend4friend en ontmoet je an-
dere jongeren. Voor jou zijn er 
vrijkaarten beschikbaar! Meld 
je aan voor het voorprogramma 
en de voorstelling bij: So�e voor 
De Meerse, Hoofddorp via: So-
�e@friend4friends.nl of bel 06-
41023677. En bij Ewoud voor 
P60, Amstelveen: ewoud@friend-
4friend.nl of bel 06-42807484.
Kijk voor uitgebreide informatie 
op www.friend4friend.

Oud Aalsmeer in beeld
Filmmiddag in veilingzaal 
van de Historische Tuin
Aalsmeer - Tijdens de winter-
maanden worden in de Histo-
rische Tuin enkele �lmmidda-
gen georganiseerd vanuit Oud 
Aalsmeer in beeld. Er worden tij-
dens die bijeenkomsten oude 
�lms gedraaid. De eerste �lmmid-
dag is gepland op zondag 26 ja-
nuari in de veilingzaal van de His-
torische Tuin. Het onderwerp is 
bloemen- en plantenexporteurs.

VBA en export
De volgende �lms (of delen hier-
van) zullen worden getoond: Een 
bloeiend bedrijf: �lm van de VBA 
1986; Van Maanen en Mantel �lm 
van Bloemenlust; Film export be-
drijf van Baardse; Film export be-
drijf van Movrie; Film export be-
drijf De Gooijer en �lm export be-
drijf Zurel. De �lmmiddag begint 
om 14.00 uur, inloop vanaf 13.30 
uur, en duurt tot 16.00 uur. De en-
treeprijs is 7,50 euro en dit be-

drag is inclusief een consumptie. 
De volgende bijeenkomsten zijn 
op 15 maart en op 5 april.

Cursussen voor alle leeftijden
Open huis De Werkschuit
Aalsmeer - Zaterdagmiddag 18 
januari van 13.00 tot 16.00 uur 
is er open huis voor belangstel-
lenden bij De Werkschuit aan 
de Oosteindeweg 287f. Tijdens 
het open huis kan een ieder na-
der kennis maken met de ver-
schillende cursussen en de do-
centen. Voor de kinderen zijn er 
gratis workshops en als ze zich 
tijdens het open huis inschrij-
ven krijgen ze een leuke attentie. 
De cursussen, die komende sei-
zoen worden gegeven, zijn on-
der meer tekenen en schilderen, 
edelsmeden, creatief naaien met 
de machine, beeldhouwen, Leer 
de Werkschuit kennen, boetseren 
met klei, fotocursus met praktijk 
en diverse workshops.
Op de woensdagmiddag en don-

derdagmiddag heeft de Werk-
schuit speciaal voor kinderen 
vanaf 6 jaar de cursus creatie-
ve vorming en op de woensdag-
middag, en zaterdagmorgen en 
zaterdagmiddag is er ook het te-
kenatelier voor jongens en mei-
den vanaf 6 jaar. Tijdens het open 
huis staat ko�e, thee en limona-
de met wat lekkers klaar voor al-
le bezoekers. Iedereen is wel-
kom. Kijk voor Inlichtingen en in-
schrijvingen op www.werkschuit-
aalsmeer.nl of neem telefonisch 
contact met Marion de Jong via 
06-11864861 of Margot Tepas via 
06-12459347. 
De nieuwe folders van De Werk-
schuit liggen bij supermarkten, 
boekhandels, het gemeentehuis 
en in de bibliotheek.

Ben je tussen de 6 en 12 jaar en hou je van tekenen? Kom dan naar de 
open dag van de Werkkschuit. Er wacht een echte uil op je die je van dicht-
bij mag bestuderen en kan tekenen.

Lezing op donderdag 23 januari
Met Groei & Bloei door 
Montenegro wandelen
Aalsmeer - Op donderdag 23 ja-
nuari vanaf 20.00 uur is Henny van 
der Wilt te gast bij Groei & Bloei in 
buurthuis Hornmeer om belang-
stellenden mee te laten genieten 
van haar wandeltocht door Mon-
tenegro. Montenegro is een land in 
de Balkan, vroeger onderdeel van 
Joegoslavië. Het ligt aan de Adri-
atische zee en is ingesloten door 
Bosnie Herzegovina, Servie, Koso-
vo en Albanie. Montenegro bete-
kent ‘zwarte berg’, een zwarte uit-
straling door de Pinuswouden. De 
baai van Kotor is bekend om zijn 
oude stadjes met hoge culture-
le waarden. Het staat op de Unes-
co werelderfgoedlijst. Veel toeris-

ten genieten daar. Het Domitor-
gebergte bevat 23 toppen hoger 
dan 2000 meter. De natuur is ruig 
en de wandeltochten zijn pittig. 
Henny en haar groep maken da-
gen van 8 tot 10 uur lopen. In het 
Sergija gebergte wordt uitgerust 
in een Servisch orthodox klooster. 
Het Skadarlake is een 40.000 hec-
tare groot wetland met 280 soor-
ten vogels. De groep vaart over 
het meer en geniet van de zonson-
dergang. Kortom, het wordt een 
afwisselende reis met veel natuur-
schoon! Weet je welkom op 23 ja-
nuari in het buurthuis aan de Dreef 
1. Ook niet-leden van Groei & Bloei 
zijn welkom. De toegang is gratis.

Aanmelden koren nog mogelijk
Korendag in Amstelveen
Amstelland - Op 21 maart vindt 
voor de achtste keer de Korendag 
Amstelveen plaats in de Paaskerk, 
Augustinuspark 1 in Amstelveen. 
Ook uw koor kan hieraan deelne-
men. Zingen in de Paaskerk is een 
ervaring die je niet wilt missen. 
De akoestiek in de kerk is prach-
tig! De Korendag Amstelveen 
biedt u de gelegenheid om ande-
re koren te horen, inspiratie op te 
doen en nieuw repertoire te leren 
kennen. Mocht uw koor willen 

deelnemen, dan kan dat zolang 
er nog plaats is. U kunt uw koor 
aanmelden door een inschrij�or-
mulier aan te vragen bij Elly Mee-
kel: acko@xs4all.nl De kosten om 
mee te mogen doen όf te komen 
luisteren zijn 3,50 euro per per-
soon. De opzet is gezelligheid, 
voor elkaar en publiek zingen en 
vooral genieten van de prachtige 
akoestiek in de Paaskerk! Zater-
dag 21 maart van 10.00 tot onge-
veer 17.00 uur.

Lezing in bibliotheek Amstelveen
‘PS’ van Jet Steinz met 150 
opmerkelijkste brieven
Amstelland - Een hartverscheu-
rende afscheidsbrief van de tot de 
brandstapel veroordeelde Maey-
ken Wens, Appie Baantjers keu-
rige sollicitatie aan de Amster-
damse politie, P.C. Hoofts met ei-
gen bloed ondertekende smeek-
bede aan Heleonora Hellemans 
en de dreigbrief die Mohammed 
B. achterliet op het lichaam van 
Theo van Gogh. Een greep uit ‘PS’. 
Voor deze bundel ging Jet Steinz 
op zoek naar de meest opmerke-
lijke brieven uit de Nederlands 
geschiedenis en maakte hier een 
bijzondere uitgave van. Brieven 

met kennisoverdracht, gelukwen-
sen, uitingen van bewondering of 
een hartverscheurend afscheid. 
Ze staan er allemaal in.
Steinz komt op woensdag 22 ja-
nuari in bibliotheek Amstelveen 
in het Stadshart vertellen hoe zij 
tot de selectie uit alle brieven die 
ze tegenkwam is gekomen. Over 
wat er is veranderd in de manier 
van communiceren nu er nog zel-
den berichten langer dan 140 te-
kens naar elkaar gestuurd worden 
en uiteraard is er ruimte voor vra-
gen. Kaartjes kosten 15 euro voor 
niet-leden en 10 euro voor leden 
en zijn te bestellen via de website 
van de Bibliotheek: www.debibli-
otheekamstelland.nl. Een drank-
je is bij de prijs inbegrepen. De le-
zing is van 20.00 tot 22.00 uur.

Wereldliteratuur
Jet Steinz (1990) is schrijfster en 
afgestudeerd in internationaal 
recht en klassieke talen. Samen 
met haar vader, Pieter Steinz, 
schreef ze Steinz. Gids voor de 
wereldliteratuur, dat in februari 
2015 verscheen. In dit naslagwerk 

geven Jet en Pieter een overzicht 
van de verhalende �ctie in 416 
schrijvers, 104 meesterwerken, 

26 one-bookwonders, 52 boek-
webben, 26 thema’s, 26 quizzen 
en 52 literaire landkaarten.
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Inspirerend en waargebeurd
Filmavond met ‘Green 
Book’ in Open Hofkerk
Aalsmeer - Op woensdag 22 ja-
nuari is er weer een �lmavond 
in de Open Hofkerk, georgani-
seerd door de Commissie Activi-
teiten rondom Geloof, Kerk en Sa-
menleving PGA. Deze avond zal 
de �lm ‘Green Book’ worden ge-
draaid. Een inspirerend, hartver-
warmend en waargebeurd ver-
haal over de hechte vriendschap 
tussen een uitsmijter en concert-
pianist die gedwongen worden 
hun verschillen opzij te zetten om 
de meest onvergetelijke reis van 
hun leven te maken. Samen rei-
zen ze door verschillende ‘blanke’ 
staten aan de hand van een speci-
ale reisgids (Green Book) die hen 

informeert over plekken waar 
Afro-Amerikanen welkom en vei-
lig zijn. Tijdens hun reis worden 
zij geconfronteerd met hun te-
gengestelde persoonlijkheden, 
gevaar en racisme, maar ook met 
onverwachte menselijkheden en 
een volle dosis humor. Om veilig 
thuis te komen, zullen zij hun ver-
schillen aan de kant moeten zet-
ten en er ontstaat een bijzonde-
re vriendschap. Iedereen is van 
harte welkom in het Zalencen-
trum, ingang Sportlaan 86, de 
aanvangstijd is 19.30 uur en er 
wordt een bijdrage van 5 euro ge-
vraagd. De entree is inclusief kof-
�e of thee. 

Zaterdag de eerste in 2020
Postzegel(ruil)beurs in 
het Parochiehuis
Aalsmeer - Zaterdagmorgen 18 
januari gaan de deuren van Het 
Parochiehuis om 09.30 uur weer 
open voor de eerste Aalsmeerse 
postzegel(ruil)beurs in 2020. De 
entree is gratis.  Cor van Meurs, 
ruilbeursleider, heeft een mooie 
presentatie over ‘bruggen’ en dat 
allemaal op brieven en postze-
gels. Er kan natuurlijk ook heerlijk 
gesnu�eld worden in de ruim 100 
stockboeken met daarin vijf euro-
cent zegels welke op de vereni-
gingstafel te vinden zijn. Neem 
stockboek(en) met dubbele ze-
gels mee om te ruilen. De retour-
kavels van de laatste veiling zijn 
te bekijken op de website en kun-

nen aangeschaft worden tijdens 
de ruilbeurs.
Mocht dit alles niet voldoende 
zijn, dan zijn er nog diverse han-
delaren met materiaal voor uw 
hobby. Bij het Parochiehuis aan 
de Gerberastraat is volop par-
keergelegenheid. Uiteraard is er 
ook weer een verloting met ve-
le prachtige bloemen en planten. 
De ruilbeurs sluit om 15.00 uur 
haar deuren . Voor meer informa-
tie kan deze dag contact opgeno-
men worden met Cor via 0297-
343885 of met Gerboud via 0297-
345231. Voor meer informatie kan 
ook gekeken worden op: www.
postzegelverenigingaalsmeer.n

Klaas Wilting in 
het Boekhuis

Aalsmeer - Op zaterdag 25 janu-
ari komt Klaas Wilting in Boek-
huis Aalsmeer langs voor een le-

Einde aan 3 jaar onzekerheid voor Crash

Herontwikkeling Fort bij 
Aalsmeer mét museum
Aalsmeerderbrug - Het Crash 
Luchtoorlog- en Verzetsmuse-
um ’40-’45 kan in het Fort bij 
Aalsmeer blijven en wordt be-
trokken bij de herontwikkeling 
van het fort. Op uitnodiging van 
de Gemeente Haarlemmermeer 
heeft Stadsherstel (een vennoot-
schap met een maatschappelijk 
doel) een businessplan opgesteld 
waarin de exploitatiemogelijk-
heden van het fortgebouw wor-
den aangegeven. Zij hebben rui-
me en bewezen ervaring in dit 
soort projecten. De komende we-
ken zal Stadsherstel samen met 
Crash, buurman Paul Bos, de om-
liggende dorpsraden en ande-
re mogelijke belanghebbenden 
verkennende gesprekken voe-
ren waarna de plannen de�nitief 
worden gemaakt.
“Voor Crash komt hiermee een 
einde aan 3 jaar onzekerheid en 
kunnen wij weer bouwen aan de 
verdere toekomst. Wij zijn ervan 
overtuigd, samen met buurman 
Paul Bos en anderen een signi�-
cante bijdrage te kunnen leveren 
aan de herontwikkeling van het 
Fort”, aldus het bestuur in een re-
actie. De aantrekkingskracht van 

het Crash is groot: in 2019 heeft 
het museum meer dan 4.000 be-
zoekers gehad, ruim 50% meer 
bezoekers dan in 2018! Hoewel 
de de�nitieve plannen zeker con-
sequenties zullen hebben voor 
Crash is de opluchting bij de vrij-
willigers en de mensen die ge-
holpen zeer groot. Het vervolg 
wordt met vertrouwen tegemoet 
gezien.
Het museum in het Fort bij 
Aalsmeer aan de Aalsmeerder-
dijk 460 is iedere zaterdag ge-
opend van 11.00 tot 16.00 uur, 
op woensdagmiddag van 13.00 
tot 16.00 uur, en elke tweede zon-
dag van de maand van 11.00 tot 
16.00 uur. De toegang bedraagt 
5 euro voor volwassenen en 2 eu-
ro voor kinderen van 6 tot 12 jaar. 
Donateurs van de stichting Crash 
en veteranen hebben gratis toe-
gang. Ook hebben donateurs 
van de ‘zusterstichting’ ARG in 
Heemskerk gratis toegang tot het 
museum. Kijk voor meer informa-
tie over het museum en het werk 
van het Crash luchtoorlog- en 
verzetsmuseum ’40- ‘45 op www.
crash40-45.nl of raadpleeg insta-
gram of facebook.

Gezellige en druk bezochte receptie
Teams Waterpas en Het 
Witje uit eten met SPIE
Aalsmeer - Vrijdag 10 januari 
vond in de Zotte Wilg de nieuw-
jaarsreceptie van SPIE plaats. 
Nieuwsgierig waren vele teams 
naar dit feestje van de organisa-
tie van de Pramenrace gekomen, 
want er zouden nog enkele prij-
zen uitgereikt worden. De aanwe-
zigen werden niet lang in span-
ning gehouden. Nadat geproost 
was op een gezond en voor-
spoedig 20-20, werd gestart met 
het bekend maken van de win-
naars. De Boezemschop wordt 
jaarlijks uitgereikt aan het meest 
spraakwater makende team. De-
ze ‘schep’ mocht team De Kleine 
Brug in ontvangst nemen. De Ro-
de Lantaarn is voor het team dat 
het langst over de Pramenrace 
heeft gedaan. Het was een lan-
ge tocht voor team Kees Bonke-
zak, maar het leverde deze hek-
kensluiter wel deze prijs op. Eén 
van de opdrachten was een kerst-
stukje maken, de Pramenrace had 
tot slot een winters thema. Er zijn 
er velen ingeleverd, een vracht-
wagen vol. Het bestuur heeft er 
een �inke klus aan gehad om de 
mooiste stukjes en zelfs stukken 
te selecteren. De versiersels zijn 
overigens na de jurering niet di-
rect in de groene bak beland, 

maar een groot deel is geschon-
ken aan de bewoners van Zorg-
centrum Aelsmeer. Twee win-
naars heeft het SPIE-bestuur ge-
kozen. Leuk en origineel vond 
men het kerststukje van team Het 
Witje en deze heren en dames 
mogen uit eten met het SPIE-be-
stuur. Groots was het kerststuk 
van team Waterpas en deze op-
vallende bijdrage is eveneens een 
etenje met SPIE waard.

Thema-avond op 6 maart
Na het o�ciële gedeelte volgde 
nog een gezellig samenzijn, waar 
al een beetje gespeculeerd werd 
over het thema in 20-20. Het be-
stuur houdt de lipppen nog een 
paar maandjes op elkaar. Noteer 
vrijdag 6 maart in de agenda. Tij-
dens de feestavond in The Beach 
worden de thema’s van de Juni-
orrace en de Pramenrace bekend 
gemaakt! De Junior Pramenrace 
vindt dit jaar plaats op zaterdag 
20 juni. De sportmiddag ter be-
paling van de volgorde wordt 
twee weken eerder, op zaterdag 
13 juni, gehouden. De Pramen-
race is net als andere jaren op de 
tweede zaterdag van september, 
dit jaar de 12e. De sportavond in 
de tent op maandag 7 september 

Het grote kerststuk leverde team Waterpas een etentje op.

De Boezemschop voor team De Kleine Brug.

Team Het Witje, uit eten met SPIE.

en het palaver op vrijdag 11 sep-
tember.

Schoonmaakactie
Veel helpende handen kan SPIE 

weer gebruiken tijdens de jaarlijk-
se schoonmaak-actie op de West-
einderplassen. Deze staat geno-
teerd voor zaterdag 14 maart.
Foto’s: www.kicksfotos.nl

Winterse vaartocht over Westeinder
2e Barre Bokkentocht: 
“Het was een top dag!”
Aalsmeer - Afgelopen zaterdag 
11 januari is de tweede Barre Bok-
kentocht gevaren. Was het vorig 
jaar tijdens de eerste editie inder-
daad bar koud, deze keer was het 
weer mild en scheen er zelfs af en 

toe een zonnetje. Op het water 
is het natuurlijk wel enkele gra-
den lager en dus waren de mee-
genomen Jägermeister, glüh-
wein en biertjes heerlijke ‘ver-
warmers’. Ook de broodjes war-

me worst vonden gretig aftrek en 
verhoogden de sfeer van dit win-
terse tre�en op het water. Er werd 
gevaren over de Westeinderplas 
via het Praamplein naar de Ring-
vaart. Menig dorpsbezoeker kon 
de groep vrolijke vaarders, waar-
van een deel verkleed op de bok-
ken, wel waarderen. De winter-
se vaartocht eindigde in de Zot-
te Wilg en hier werd gezamenlijk 
genoten van warme chocomel en 
heerlijke versnaperingen. Voor de 
donker haar intrede deed, wer-

den alle deelnemers gemaand 
om naar huis te gaan voor een 
veilige thuiskomst. Het organise-
rende comité kijkt terug op een 
heel gezellige en hopelijk nieuwe 
winterse traditie. “Het was een su-
per dag. Iedereen bedankt voor 
de gezelligheid!” En gezien de re-
acties van enkele deelnemers kij-
ken zij ook terug op een mooie 
tweede Barre Bokkentocht: “Het 
was een  leuk feestje!” en “Het was 
weer een top dag.”
Foto’s: www.kicksfotos.nl

zing. Van 14.00 tot 16.00 uur is 
de lezing in de winkel in de Zijd-
straat. In ‘De roerige jaren van 
een politiewoordvoerder’ ver-
telt Klaas Wilting hoe hij woord-
voerder werd bij de Amsterdam-
se politie. In 1980 wordt Klaas 
Wilting, sinds 1964 bij het Am-

sterdamse politiekorps, overge-
plaatst naar het Bureau Voorlich-
ting. Hier kwam hij midden in de 
schijnwerpers te staan. De hoofd-
stad maakte een zeer roerige pe-
riode door. Wilting krijgt er zijn 
handen meer dan vol aan. De me-
diagenieke Wilting wordt hét ge-

zicht van de Amsterdamse politie. 
Wekelijks is hij op radio en televi-
sie. In no time is woordvoerder 
Wilting wereldberoemd in Neder-
land. Eén van zijn eerste grote za-
ken wordt de spectaculaire Hei-
neken-ontvoering. Wilting is ook 
woordvoerder voor onder andere 

de liquidatie van Klaas Bruinsma, 
de ontsnapping van Stanley Hil-
lis, de liquidatie van Sam Kleppe 
en andere spraakmakende ont-
voeringszaken, schietpartijen en 

afrekeningen. Dat blijkt niet zon-
der gevaar. Er volgen bedreigin-
gen uit het criminele milieu. Klaas 
Wilting heeft dus genoeg interes-
sante verhalen te vertellen.
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Bloemschikken, wormenhotel en raku
Groei & Bloei actief met 
cursussen en workshops
Aalsmeer - Deze maand star-
ten de voorjaars cursussen en 
workshops weer bij Groei & Bloei 
Aalsmeer. Zo start op donderdag-
avond 30 januari het bloemschik-
ken voor gevorderden en be-
ginners. In de beginners cursus 
wordt in drie gezellige avonden 
de beginselen van het bloem-
schikken geleerd. De gevorder-
den, ook drie lessen, kopen zelf 
hun bloemen in en werken hier-
mee, onder begeleiding van een 
ervaren bloemenarrangeur, een 
opdracht uit.  Ook 30 januari be-
gint de cursus mandenvlechten. 
De deelnemers leren van een pro-
fessionele vlechter hoe van wil-
gentenen een mand gevlochten 
kan worden. Deze cursus is vol. 
De cursus pottenbakken op de 
draaischijf is reeds begonnen en 
deze cursus is ook vol geboekt. 
U kunt zich voor beide cursussen 
wel op een reservelijst laten plaat-
sen. Groei & Bloei Aalsmeer orga-
niseert dit voorjaar ook weer ver-
schillende workshops. Op zater-
dagochtend 14 maart kan een 
wormenhotel gemaakt worden. 
Met dit hotel kun je je keukenaf-
val omzetten in compost en wor-
menpercolaat. Powervoedsel 
voor de planten. Deze workshop 
is ook zeer geschikt om met kin-
deren te doen. Donderdagavond 
2 april wordt de voorjaarswork-
shop gegeven. Krijgt u ook al zin 
om met voorjaarsbloeiers en bol-
letjes aan de slag te gaan? ‘Bloe-
men met smaak’. Roos van Unen 
komt op 9 april kennis laten ma-
ken met eetbare bloemen. De 
deelnemers gaan proeven en 
gaan naar huis met een start pak-
ket om thuis ook aan de slag te 
gaan. Loopt u al het water in de 

mond? Dit voorjaar is er ook een 
losse keramiek workshop. En wel 
met een bijzondere stook tech-
niek, Raku. Zaterdagochtend 18 
april gaan de deelnemers een ob-
ject kleien die in de aankomende 
twee weken gedroogd en biscuit 
gebakken wordt. Op zaterdag 2 
mei gaat de groep vervolgens al-
le kunstwerken glazuren en op 
een bijzondere manier stoken in 
open vuur. Hierdoor ontstaat een 
bijzonder e�ect in de glazuur. 
Tot slot zijn liefhebbers op don-
derdagavond 30 april welkom 
bij Kwekerij Zevenhoven om een 
hanging basket te vullen met zo-
merbloeiers. Er is ruime keuze uit 
eenjarige zomerbloeiers van ei-
gen kwekerij. Groei & Bloei is een 
vereniging zonder winstoogmerk. 
Hierdoor kunnen alle cursussen 
en workshops aangeboden wor-
den tegen scherpe prijzen. Leden 
van Groei & Bloei genieten kor-
ting op cursussen en workshops 
en tal van andere activiteiten. Kijk 
voor meer informatie op de web-
site: www.groei.aalsmeer.nl. Voor 
aanmelden en verdere informatie 
kan ook contact opgenomen wor-
den met Esther Straathof via de 
mail: groeienbloeicursus@gmail.
com. Aanmelden onder vermel-
ding van naam, telefoonnummer 
en mailadres.

Grafisch ontwerper Elise Hollestelle:
‘Mede door ZAAI bewust 
van authenticiteit’
Aalsmeer - Een gesprek met gra-
�sch ontwerper Elise Hollestelle is 
een soort graven en een ontdek-
kingstocht op zoek naar authen-
ticiteit. Zij luistert nauwkeurig 
naar de wens van haar opdracht-
gevers, denkt zorgvuldig mee om 
uiteindelijk voor de juiste uitstra-
ling te kiezen die past bij het DNA 
van het bedrijf. De gekozen rich-
ting vertaalt zij door naar fotogra-
�e, een huisstijl, brochures, ma-
gazines en een website. “Ik ver-
diep mij echt in de kern - de ziel 
- van het bedrijf. Het gaat niet al-
leen maar een mooi plaatje, als je 
je wilt onderscheiden dan moet 
je je bewust worden van de eigen 
authenticiteit.” Dat telt overigens 
niet alleen voor het bedrijf maar 
ook voor haar zelf. Het maakt haar 
tot een geliefd persoon bij al haar 
opdrachtgevers.

Ondernemersgezin 
Elise komt uit een echt onderne-
mersgezin. “Bij ons aan tafel werd 
veel gesproken over het bedrijf 
waarin mijn beide ouders werk-
ten. Mijn moeder heeft mij al-
tijd gestimuleerd om zelfstan-
dig te zijn.” Dus dat Elise na drie 
jaar in loondienst te hebben ge-
werkt voor zichzelf begon werd 
toegejuicht en vanzelfsprekend 
gevonden. Samen met een colle-
ga begon zij haar eigen gra�sche 
ontwerp studio. Het werden vijf 
mooie en leerzame jaren. “Door 
de crisis verloren wij echter een 
aantal opdrachtgevers en ik zelf 
kreeg ook het gevoel dat het tijd 
werd een andere weg in te slaan.”

Claudia Sträter
Er kwam een uitnodiging van het 
kledingmerk Claudia Sträter om 
een gra�sche afdeling op poten 
te zetten. “Dat was heel gevari-
eerd werk, door de vele nieuwe 
ontwikkelingen werd ik steeds 
weer uitgedaagd en ik ben daar 
geëindigd als concept-designer.” 
Vervolgens stapte zij over naar 
het kledingmerk Expresso. “Als 

art-director was ik mede verant-
woordelijk voor de hele visuele 
uitstraling van het merk. Zorgde 
ervoor dat de highlights van de 
collecties perfect door verschil-
lende fotografen werden belicht. 
Zo kreeg men een mooie kijk op 
het modebeeld van een volgend 
seizoen.”

Nieuwe inzichten
“Na een lange loopbaan op lan-
delijk niveau kwam tijdens een 
gesprek met Kirsten Verhoef naar 
voren dat ik mij eigenlijk meer wil-
de pro�leren, focussen en samen-
werken met bedrijven in de regio. 
Kirsten raadde mij toen ZAAI aan 
en wist daar zo enthousiast over 
te vertellen dat ik mij meteen 
heb aangemeld. Tot nu toe bren-
gen mij de individuele en plenai-
re coach-sessies en masterclasses 
veel nieuwe inzichten. Door nog 
meer zelfre�ectie leer ik steeds 
beter voor welke opdrachtgever 
ik het liefst werk, omdat je toch 
iets wilt maken en laten zien waar 
jezelf helemaal achter staat. Daar-
naast reikt ZAAI mij handvatten 
aan om een zakelijke groei te rea-
liseren. Ik kan mij goed vinden in 
het credo: Houd het simpel, maar 
weet je wel te onderscheiden. 
Word authentiek.”
 Neem voor meer informatie over 
ZAAI contact op met Kirsten Ver-
hoef (organisatie-coördinator) 
via 0297-336182 of stuur een mail 
naar: kirsten@syltsupport.nl 
Janna van Zon 

Trekking verricht door notaris Labordus

Wie wint een prijs bij de 
Bloemenzegelwinkeliers?
Aalsmeer - Op woensdag 8 janu-
ari heeft notaris Geert Labordus 
de prijswinnaars getrokken uit de 
berg van 22.000 spaarkaarten, die 
in heel 2019 bij de deelnemende 
winkeliers van de Vereniging van 
Aalsmeerse Bloemenzegelwinke-
liers zijn verzilverd. Alle ingele-
verde spaarkaarten deden mee 
met deze trekking. In totaal kon-
den 26 prijswinnaars worden ge-
trokken, evenveel als er prijzen te 
winnen zijn.
De hoofdprijs, een KIA Pican-
to, wordt door de Bloemenze-
gelvereniging in samenwerking 
met automobielbedrijf Vaneman 
beschikbaar gesteld. De tweede 
prijs is een cadeaubon van 750 
euro, die  kan worden besteed bij 
Etos Wind aan de Ophelialaan, en 
de derde prijs is een cadeaubon 
van 500 euro, die kan worden ge-
bruikt om bij Volendammer Vis-
handel Veerman heerlijke vis uit 
te zoeken.
De prijswinnaars krijgen heel bin-
nenkort een uitnodiging om aan-
wezig te zijn tijdens de prijsuitrei-
king op 5 februari aanstaande. De 
winnaars worden ontvangen in 

The Beach aan de Oosteinderweg 
en de prijzen zullen worden uit-
gereikt door oud-burgemeester 
Joost Ho�scholte. 
Wie in het afgelopen jaar een 
spaarkaart met bloemenzegels 
heeft ingeleverd, zou zo maar 
een uitnodiging kunnen ontvan-
gen. Spannend!

Bart Sneek terug na uitstap
Nieuwe commercieel 
directeur HilverdaFlorist
Aalsmeer - Bart Sneek is be-
noemd tot de nieuwe commer-
cieel directeur van HilverdaFlo-
rist en treedt daarmee toe tot 
het directieteam.  Bart Sneek 
volgt Melchior Moen op, die on-
langs HIlverdaFlorist heeft verla-
ten. Bart Sneek is geen onbeken-
de voor het bedrijf en heeft eer-
der bij HilverdaKooij gewerkt. Na 
een uitstap naar PanAmerican 
Seed keert Bart terug bij Hilver-

daFlorist om te werken aan een 
krachtige organisatie die gericht 
is op groei en vernieuwing. Van-
uit een sterk commercieel be-
leid zal Bart de verbinder zijn tus-
sen Verkoop, Marketing, Verede-
ling en de klant/ markt. Met Bart 
Sneek als commercieel directeur 
is de directie compleet, die ver-
der bestaat uit directeur produc-
tie en R&D Arthur Koekkoek en �-
nancieel directeur Marc Rost.

Fusie
HilverdaFlorist, ontstaan uit de 
fusie tussen Florist Holland en 
HilverdaKooij, is de leverancier 
van hoogwaardig uitgangsmate-
riaal voor een uitgebreid assor-
timent in pot- en tuinplanten en 
snijbloemen. HilverdaFlorist be-
schikt over een uitgebreid inter-
nationaal verkoopnetwerk en 
een aantal buitenlandse produc-
tielocaties. 

Tien bewogen en bevlogen jaren

Van ANBO-afdeling tot 
seniorennetwerk
Aalsmeer - Na het ophe�en van 
de ANBO-afdeling in Aalsmeer 
per 1 januari 2009 vanwege be-
leid van de landelijke ANBO zijn 
de diverse activiteitengroepen, 
zoals eetgroep, �etsclub, �lm-
groep en klankbordgroep Belan-
genbehartiging doorgegaan. Het 
verenigingsblad De Dukdalf ver-
viel, maar genoemde groepen 
gingen elkaar informeren via een 
digitale nieuwsbrief. Woensdag 
8 januari kwamen deze activitei-
tengroepen bij elkaar voor een 
netwerk-reünie feestje en dat ge-
beurde in het Flower Art Museum. 
Temidden van de kunst is het al-
tijd goed toeven en communice-
ren, zoveel werd deze middag wel 
duidelijk. Na het openingswoord 
van Janny Oosterloo - samen met 
Elly O�erman organisator van de-
ze middag - was het woord aan 
Constantijn Ho�scholte, coördi-
nator van het Flower Art Muse-
um. Na een aardige inleiding kre-
gen de kunstliefhebbers later in 
de middag ook nog een inspire-
rende rondleiding. Het zal er ze-
ker toe bijdragen dat meer men-
sen in vervolg het FAM gaan be-
zoeken. Voordat men toe was 
aan de ko�e met appeltaart van 

Ons Tweede Thuis vertelde Jan-
ny Oosterloo een interessant ver-
haal over de ontwikkelingen rond 
de voormalige Aalsmeerse afde-
ling van de ANBO en over het nut 
van ouderenorganisaties in verle-
den en heden. Wie niet geheel op 
de hoogte was, kreeg een aardig 
inzicht in het maatschappelijk be-
trokken, dynamische en mondi-
ge netwerk van senioren die con-
tact houden via de digitale media. 
Van een grote landelijke organi-
satie naar een gedecimeerde net-
werkstructuur - het waren tien be-
wogen en bevlogen jaren - waar 
Aalsmeerders niet bij de pakken 
neer gingen zitten maar weer in 
beweging kwamen. “Creativiteit 
ontstaat vaak vanuit een noodsi-
tuatie, maar wie goed nadenkt en 
brainstormt komt op goede idee-
en”, is de mening van degenen die 
er in 2009 weer de schouders heb-
ben ondergezet. 
En vergaderd wordt er nog steeds 
over zaken die er toedoen, ou-
deren kunnen ondersteunen en 
de weg wijzen. “Wij zijn geen be-
jaarden, maar senioren en wij ge-
ven hier met elkaar vorm aan.” Se-
nioren Aalsmeer Kudelstaart, zo-
als boven de maandelijkse digi-

tale nieuwsbrief van de netwerk-
club staat, kent geen leden, maar 
wel mensen die zelfstandig de 
handen ineen slaan. Deze middag 
was een uitstekende gelegenheid 
om tijdens een voorstelronde de 
vertegenwoordigers van de ver-
schillende groepen te laten ver-
tellen wat er zoal bij de diverse ac-
tiviteitengroepen gebeurt. 

Belangenbehartiging
Elly O�erman vertelde over de 
klankbordgroep Belangenbe-
hartiging. “Iedere tweede maan-
dag van de maand komen zo’n 
15 mensen bij elkaar om samen 
de meest gestelde vragen pro-
beren op te lossen, zoals bijvoor-
beeld: hoe weten wij als senio-
ren onze weg te vinden naar in-
formatie over regio-taxi, woning-
toewijzing, sociaal loket, aanvra-
gen traplift of home-trainer, ver-
lengen rijbewijs. Alle opmerkin-
gen worden serieus genomen.. 
Wij zoeken contact met de betref-
fende wethouders of instanties en 
het ‘probleem’ blijft op de agenda 
staan net zolang tot het is opge-
lost. Een verslag van deze bijeen-
komsten kan digitaal worden ver-
strekt aan alle belangstellenden”, 

aldus Elly, die verder iedereen met 
een vraag aanspoorde eens naar 
de klankbordgroep te komen. 

Fietsen, eten, lezen en �lms
De Fietsgroep (samen met de 
PCOB) gaat vanaf de eerste dins-
dag van april weer maandelijks 
op pad langs mooie wegen. Voor-
af rijden de beide Jannen de he-
le tocht een keer zodat men tij-
dens de rit niet voor verrassingen 
komt te staan. Voor halverwege 
wordt er gekeken naar leuke plek-
ken waar ko�e - mét taart - kan 
worden gedronken. De lengte van 
de tochten ligt tussen de 25 en 35 
kilometer. Ook is er de eetgroep:  
Het is altijd leuk om met elkaar te 
eten en Mech en Tineke vinden al-

tijd weer nieuwe eetgelegenhe-
den in Aalsmeer en Kudelstaart. 
De leesgroep: Iedereen leest voor 
een bepaalde datum hetzelfde 
boek waarna aan de hand van de 
toegestuurde leeswijzer het boek 
besproken wordt. In Aalsmeer zijn 
maar liefst zeven Senia (vrouwe-
lijke vorm van senior) leesgroe-
pen. “Heerlijk om met elkaar een 
boek te bespreken”, vinden Wil en 
Anne-Marie. De �lmgroep: Helaas 
is er op dit moment geen locatie 
meer in Aalsmeer. Na het ophef-
fen van de bioscoop in het Crown 
Theater (wat een groot succes 
was) is men nu aangewezen op 
de bioscoop in Hoofddorp. “Maar 
er wordt naarstig naar weer een 
Aalsmeerse oplossing gezocht”, 
beloofde Roelie.

Digitale Nieuwsbrief
Wat eerst een eenvoudig A-viertje 
was, is inmiddels een leuke infor-
matieve digitale nieuwsbrief ge-
worden. Iedere groep stuurt over 
de mail de wetenswaardigheden 
die door Ruud verder op de com-
puter worden verwerkt en ver-
stuurd naar de tot nu toe 106 mail 

adressen. “Maar dat mogen er 
best meer worden. Leuk om met 
de computer te knoeien.”

Wensboom
Tijdens de bijeenkomst was een 
wensboom neergezet. Joke leg-
de de functie van de wensboom 
uit. “Wij willen vanmiddag niet al-
leen terugblikken, maar ook voor-
uit kijken. Dus schrijf al je ideeën, 
suggesties, verlangens en moge-
lijkheden op de kaarten en hang 
ze in de boom. Wij zullen zoveel 
als mogelijk is gehoor gaan geven 
aan deze suggesties.’

Participe
Tot slot een dankwoord van de ini-
tiatiefnemers aan Helma Keesom 
de buurtverbinder in Aalsmeer en 
Kudelstaart. Zonder een �nancië-
le ondersteuning van Participe uit 
het budget Buurt- en Bewoners-
initiatieven was het niet moge-
lijk geweest deze belangrijke en 
zeer geanimeerde middag te or-
ganiseren. Meer informatie? Stuur 
een mail naar:  jsoosterloo36@tis-
cali.nl 
Janna van Zon 
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Auto binnen 3 
minuten weg

Aalsmeer - Op dinsdag 7 janu-
ari is binnen drie minuten een 
auto gestolen uit de Ophelia-
laan, nabij een supermarkt. De 
eigenaar, een 55-jarige man uit 
Heerden, was even uit de au-
to gestapt en had hierbij de 
motor laten draaien vanwege 
de slecht werkende accu. Een 
sneldief zag zijn kans schoon, is 
in de wagen gesprongen en er 
snel mee weggereden. Dit ge-
beurde tussen 20.00 en 20.03 
uur. De gestolen auto is een 
Mercedes Benz B-160, zwart 
van kleur en het kenteken is 
46-RTN-4. De wagen uit 2011 
rijdt mogelijk nog in dit gebied 
rond. Op maandag 13 januari 
is bij de veiling een laptop ge-
stolen en hierbij is de Merce-
des gezien. Er zijn camerabeel-
den waarop de diefstal van de 
auto te zien is. De politie doet 
onderzoek.

Gewonde na 
et ongeva

Aalsmeer - Op vrijdag 10 ja-
nuari zijn op de Hornweg twee 
�etsers op elkaar gebotst. Het 
ongeval gebeurde even voor 
acht uur in de ochtend. Beide 
�etsers, die elkaar tegemoet 
reden, kwamen ten val. Een 
47-jarige inwoonster raakte ge-
wond en is per ambulance naar 
een ziekenhuis vervoerd. De 
andere �etsster, een 61-jarige 
Aalsmeerse, bleef ongedeerd.

ro et  ot t 
op auto

Aalsmeer - Op woensdag 8 ja-
nuari even voor half negen in 
de ochtend heeft een eenzij-
dig ongeval plaatsgevonden 
op de Stationsweg. Een 17-ja-
rige inwoner is met zijn brom-
�ets tegen een stilstaande au-
to gereden en kwam ten val. 
De Aalsmeerder is voor con-
trole naar het ziekenhuis ver-
voerd wegens mogelijk buik- 
en hoofdletsel.

Naar ieken i  
na va  in i

Kudelstaart - Op vrijdag 10 ja-
nuari rond half elf is de poli-
tie op verzoek van een familie-
lid naar een woning in de Edi-
sonstraat gegaan. De 85-jarige 
bewoner was niet bereikbaar 
en er werd gevreesd voor een 
ongeval in huis. Agenten heb-
ben de deur open gebroken en 
zijn met het familielid naar bin-
nen gegaan. Ze tro�en de Ku-
delstaarter op de grond aan. 
Hij was onwel geworden en ten 
val gekomen. Er is een ambu-
lance opgeroepen en de 85-ja-
rige is naar een ziekenhuis ver-
voerd.

to a ge ee t 
egen  oete

Kudelstaart - Op dinsdag 7 ja-
nuari om acht uur in de avond 
heeft de politie in opdracht 
van de rechtbank een auto af-
gesleept. De bestuurder van de 
lease-wagen bleek een hoog be-
drag aan boetes open te hebben 
staan. Deze moeten eerst vol-
daan worden. De auto stond ge-
parkeerd op het Kompasplein.

Politie: Trap er niet in!
arige a to er van 

a e tr  in it oorn
Uithoorn - Op vrijdag 10 janua-
ri tussen tien en twaalf uur in de 
ochtend is een 93-jarige inwoner 
van Uithoorn de dupe geworden 
van een babbeltruc. Er werd aan-
gebeld bij de woning in de Talma-
laan en gevraagd werd of er even 
van de telefoon gebruik gemaakt 
mocht worden. De man had au-
topech en wilde de hulp van de 
ANWB inschakelen. Er werd na 
het bellen nog een praatje ge-
maakt en even later verdween 
de man weer. De bewoner had 
niet opgemerkt dat de ‘pechvo-
gel’ er met zijn bankpas vandoor 
was gegaan. Even later werd de 
bewoner gebeld door iemand 
die zei van de politie te zijn. Hij 
noemde zich Tom Koster. Er werd 
over de bankpas gesproken en de 
agent gaf aan de bewoner door 
te zullen verbinden met de bank.
Daarna voerde de man een ge-
sprek met de bank. Bij het ver-
breken van de verbinding kreeg 
de 93-jarige argwaan en heeft di-
rect contact opgenomen met de 
bank. Helaas was er toen al een 
geldbedrag van zijn rekening op-
genomen.
De politie wil inwoners waarschu-
wen. Trap niet in deze of een an-
dere babbeltruc. De politie en an-
dere bedrijven kunnen niet zo-
maar doorverbinden naar een 

bank en medewerkers van de 
bank zullen nooit om de pincode 
vragen. Geef deze nooit prijs!
De ‘pechvogel’ betreft een man 
van 40 tot 50 jaar oud met een 
licht getint uiterlijk. Hij is 1.80 tot 
1.90 meter lang, heeft een vrien-
delijk en verzorgd (glad gescho-
ren) gezicht en een stevig en 
sportief uiterlijk. Wie meer infor-
matie heeft, wordt verzocht con-
tact op te nemen met de politie 
via 0900-8844.

Eerder in Gerberastraat
Vorige week dinsdag 7 januari is 
in Aalsmeer ook geprobeerd om 
gegevens van een bankpas tele-
fonisch te ontfutselen. Bij een be-
woner in de Gerberastraat werd 
aangebeld door een man (noem-
de zich ook Tom Koster) die zei 
agent te zijn en een afspraak had 
met een buurvrouw, die niet thuis 
bleek te zijn. De ‘agent’ vroeg of 
hij even naar het toilet mocht. 
Hier werd eveneens de bankpas 
ongemerkt ontvreemd. Even la-
ter werd de bewoner gebeld dat 
er een aanhouding was geweest 
en bij de dief de pas van de be-
woner was gevonden. De agent 
gaf aan door te verbinden naar 
de bank. De bewoner was alert en 
heeft voortijdig het gesprek met 
de bank stop gezet.

an en e e r  
et rit rvet

Aalsmeer - Bij de Thailandlaan in 
Green Park Aalsmeer zijn dinsdag 
14 januari op twee verschillende 
plekken 23 ganzen aangetro�en, 
die besmeurd zijn met ‘iets’. Hun 
hele verenpak is ‘lek’ en daarom 
gaan de dieren met spoed ge-
vangen worden. Het ‘iets’ blijkt 
frituurvet te zijn. Waarschijnlijk is 
het vet door een bedrijf of par-
ticulier in de sloot gedumpt.De 
Dierenambulance de Ronde Ve-
nen - Amstelland taste eerst vol-
ledig in het duister over met wat 
de ganzen besmeurd zijn en deed 
een oproep voor tips of om deze 
dieren gerichter te kunnen be-
handelen. Hier kwam een mel-
ding uit dat het waarschijnlijk om 
frituurvet ging en dit blijkt het ge-
val te zijn. De ganzen worden ver-
voerd naar een opvang in Den 
Haag waar ze behandeld zullen 
worden. Wie aanvullende infor-
matie heeft, wordt gevraagd te 
bellen naar: 06-53315557.

Permanente aandacht voor bereikbaarheid brandkranen
tra get voor on er o  en 

e eer atervoor ieningen
Aalsmeer - In mei 2019 heeft er 
een schuttingbrand plaatsgevon-
den aan het Baanvak. Deze ogen-
schijnlijk kleine brand heeft veel 
impact gehad bij de bewoners 
van de betre�ende woning. Dit 
werd nog eens versterkt omdat 
twee brandkranen niet bleken 
te werken. Ongeveer gelijktijdig 
presenteerde de Inspectie Justi-
tie en Veiligheid haar eindrapport 
met aanbevelingen over bluswa-
tervoorzieningen bij de brand in 
september 2018 in de Urbanus-
kerk in Bovenkerk. De aanbevelin-
gen zijn er op gericht de sturing 
en regie op bluswatervoorzienin-
gen eenduidig te beleggen en 
goed te borgen. Naar aanleiding 
van genoemde ontwikkelingen 
is in opdracht van het college het 
beheer van de brandkranen ge-
actualiseerd en zijn waar noodza-
kelijk procedures aangescherpt. 
Alle taken en verantwoordelijk-
heden van de ketenpartners (ge-
meente, brandweer Amsterdam-
Amstelland en PWN) zijn beschre-
ven en geborgd. Het college van 
burgemeester en wethouders is 
verantwoordelijk voor bereikbare 
en bruikbare bluswatervoorzie-
ningen en dus ook voor het on-
derhoud en beheer hiervan. De 
brandweer controleert eens in de 
vier jaar alle brandkranen in ge-

bruik en onderhoud. Momenteel 
telt de gemeente 789 brandkra-
nen. Hiervan zijn er negen niet 
te lokaliseren, bijvoorbeeld om-
dat ze zijn onderbestraat of na 
werkzaamheden niet zijn terug 
geplaatst. Hier wordt onderzoek 
naar verricht. Daarnaast zijn bij 
tien brandkranen storingen ge-
constateerd. Hiervan zijn zeven 
brandkranen wel bruikbaar en 
staan er drie buiten dienst. De 
reparatieopdrachten hiervoor 
staan uit en worden op korte ter-
mijn hersteld. De gebeurtenissen 
in de afgelopen periode hebben 
geleerd dat bereikbaarheid van 
brandkranen permanente aan-
dacht behoeft. 

Aanvullende voorzieningen
Door wijzigingen in de inrichting 
van de openbare buitenruim-
te ligt een aantal brandkranen 
in een parkeervak. Dit is natuur-
lijk onwenselijk. Per locatie wordt 
gezocht naar een oplossing. In 
aanvulling op het bereikbaar en 
bruikbaar maken van brandkra-
nen, worden ook aanvullende 
voorzieningen getro�en om de 
vindbaarheid te vergroten. Om 
beschadiging van brandkranen te 
voorkomen worden aanrijbeveili-
gingen aangebracht. Om aan-
vullende voorzieningen te tref-

fen om het niveau van bluswa-
ter op acceptabel niveau te krij-
gen, heeft de gemeente vijf jaar 
geleden eenmalig 200.000 euro 
beschikbaar gesteld. In 2019 zijn 
ook kosten gemaakt om brand-
kranen vindbaar en bruikbaar te 
maken. Het merendeel van deze 
kosten kon opgevangen worden 
binnen het beschikbaar gestel-
de budget, echter er is 12.000 eu-
ro extra nodig voor de inhaalslag. 
Voor komend jaar (2020) dient 
opnieuw incidenteel een bedrag 
van 53.000 euro uitgegeven wor-
den voor het verhogen van de 
vindbaarheid van de brandkra-
nen en het aanbrengen van aan-
rijdbeveiligingen. Deze investe-
ring is opgenomen binnen het 
Meerjarenprojectenplan Buiten-
ruimte. Verder wordt structureel 
jaarlijks een bedrag van 19.850 
euro in de begroting opgeno-
men, waarvan 9.850 euro voor co-
ordinatie en regie en 10.000 eu-
ro voor onderhoud van de voor-
zieningen. Fijn dat de gemeente 
Aalsmeer alert is en brandveilig-
heid hoog in het vaandel heeft en 
dat mag best wel (wat) geld kos-
ten! Bijkomend voordeel is dat 
Aalsmeer de beschikking heeft 
over een actief en hecht (vrijwil-
ligers) brandweerkorps. Ook een 
heel veilig gevoel.

Eenmalig op derde vrijdag van de maand

er arring ron  egen 
a ier ontainer

Aalsmeer - Er is vorige week in 
de wijk rond het centrum verwar-
ring ontstaan rond het legen van 
de blauwe bak. Het papier werd 
en wordt iedere tweede vrijdag 
van de maand opgehaald en dus 
werd afgelopen 10 januari mas-
saal de blauwe container aan de 
weg gezet.
Vanwege de feestdagen en oud 
en nieuw heeft Meerlanden de-
ze ophaalservice eenmalig ver-
plaatst naar de derde vrijdag van 
de maand. Hiervan wordt overi-
gens wel melding gedaan op de 
afvalkalender, niet op het maan-
delijkse schema waarop het op-
halen van groen en grijs wordt 
aangegeven, maar in een vakje 
onderaan op de kalender.
Gedacht werd afgelopen vrij-
dag in eerste instantie dat Meer-
landen laat was en wellicht is er 
een uitloop naar zaterdag en dus 

stonden de blauwe bakken veelal 
ook de hele zaterdag op de stoe-
pen langs de weg. 
Zaterdagmiddag had de ‘tam 
tam’ uiteindelijk wel zijn werk ge-
daan en zijn de meeste papier-
containers weer naar binnen ge-
haald. Wellicht was er bij sommi-
ge bewoners nog de gedachte 
dat Meerlanden op zondag een 
ophaalrondje zou gaan rijden, 
maar het afvalverwerkingsbedrijf 
is toch echt op zondag gesloten. 
Op maandag was wel duidelijk 
dat Meerlanden pas later zou ko-
men. De blauwe bak kon woens-
dagavond verruild worden voor 
de groene gft-bak. En goed 
nieuws, vanavond mag de blau-
we container weer aan de weg 
gezet worden, want vrijdag 17 ja-
nuari komt de Meerlanden (echt) 
langs om het papier en karton op 
te halen.

Blauwe containers aan de weg afgelopen zondag in de Seringenstraat.

Alle dieren en mensen gered!
Oefening brandweer bij 
de kinderboerderij
Aalsmeer - Maandagavond 13 ja-
nuari heeft de brandweer van 
Aalsmeer geoefend bij kinderboer-
derij Boerenvreugd in de Horn-
meer. Het scenario betrof een brand 
in een werkplaats met een brand 
overslag naar de naastgelegen 
hooischuur. Meerdere wagens ruk-
ten uit om de ‘grote brand’ te blus-
sen. Diverse boerderijdieren moes-
ten uit de hokken gehaald worden. 
In de hooischuur had een groep-
je kinderen zich verstopt tussen de 

hooibalen. Ook zij moesten gered 
worden. De oefening is prima ver-
lopen. Alle mensen en dieren zijn 
gered en de brand is geblust! De 
brandweer is blij dat de vrijwilligers 
van Boerenvreugd de kinderboer-
derij ter beschikking hebben ge-
steld. De vrijwilligers kijken ook te-
vreden terug. “Het was een geslaag-
de oefening. Altijd goed om dit te 
oefenen, ook voor ons!”
Foto: Brandweer Aalsmeer en 
Kinderboerderij

Commissie Maatschappij en Bestuur
AutoMaatje wordt ook in 

a eer ingevoer
Aalsmeer - De commissie Maat-
schappij en Bestuur besprak don-
derdag 9 januari twee agenda-
punten. Als eerste kwam de No-
ta ‘De kracht van Aalsmeer’, Stra-
tegie Sociaal Domein 2019 -2023 
aan de orde. De commissie re-
ageerde positief op de aanvul-
ling van de nota waarin de kaders 
en keuzemogelijkheden voor de 
raad zijn verduidelijkt. Een aantal 
raadsfracties sprak haar zorgen 
uit over de toenemende vergrij-
zing en de zorgbehoefte van de-
ze doelgroep in combinatie met 
hun mogelijkheden op de wo-
ningmarkt. Wethouder Van Rijn 
zegde toe daar onderzoek naar 
te laten doen. Wethouder Alink-
Scheltema kon de commissie ge-
ruststellen met de mededeling 
dat het initiatief van AutoMaatje 
door Participe in navolging van 
de gemeente Uithoorn nu ook in 
de gemeente Aalsmeer wordt in-

gevoerd. Hiermee kunnen inwo-
ners met hun eigen auto mensen 
vervoeren die minder mobiel zijn 
of zelf niet meer vervoer kunnen 
organiseren. De nota ‘De kracht 
van Aalsmeer’ staat als bespreek-
punt geagendeerd in de raads-
vergadering van 23 januari.

Verkoop aandelen Eneco
De commissie kan zich vinden 
in de argumenten van het colle-
ge om de aandelen van Eneco te 
verkopen. De opbrengst van de 
verkoop van deze aandelen be-
draagt 27,9 miljoen euro. Bij de 
behandeling van de Kadernota 
in juni komt de besteding van dit 
bedrag aan de orde. Het voorstel 
is als hamerstuk geagendeerd in 
de raadsvergadering van 23 janu-
ari. Weten wat de fracties over de 
onderwerpen gezegd hebben? 
Luister dan de vergadering terug 
via www.aalsmeer.nl. 

Haven wordt weer dieper gemaakt
aggeren i  raa ein

Aalsmeer - Momenteel worden 
er bagger-werkzaamheden uit-
gevoerd bij de haven aan het 
Praamplein. Het water hier wordt 
dieper gemaakt. Vooral voor de 
grotere boten werd het steeds 
moeilijker om bij de kade te ko-
men. De modder wordt verwij-
derd totdat het water weer mini-
maal 1.30 meter diep is.
Overigens is het niet alleen bag-

ger wat in de laadbak wordt ge-
schept. Het valt de baggeraars 
op dat er wel heel veel blikjes in 
het water liggen. Wie weet komt 
er ook nog een �ets of een win-
kelwagen boven water… Best 
jammer deze vervuiling en zeker 
niet nodig. Rondom de haven en 
langs de aanlegsteiger staan di-
verse vuilnisbakken.
Foto: www.kicksfotos.nl
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Aangrijpend, spannend en humoristisch

Theater ‘Teken van leven’
Aalsmeer - Op zaterdag 15 en 
zondag 16 februari is theater-
stuk ‘Teken van leven’ te zien 
in Aalsmeer! Al bijna twee jaar 
wordt er door een groep talent-
volle mensen hard gewerkt om 
een geweldige voorstelling neer 
te zetten. In ‘Teken van leven’ wis-
selen toneel, dans, muziek en �lm 
elkaar af, terwijl de kijker wordt 
meegenomen in een verhaal dat 
gaat over liefde in vriendschap-
pen, geloof dat wankelt en de vu-
rige hoop op een teken. 
Het stuk is aangrijpend, span-
nend, humoristisch en geeft stof 
tot nadenken. In het theaterstuk 
maakt men kennis met een ge-
zellige, enthousiaste groep van 
unieke individuen. Ze kennen el-
kaar al jaren vanwege hun geza-
menlijke passie en hebben in de 
loop der jaren een stevige vriend-
schapsband opgebouwd. Ze den-

ken precies te weten wat ze aan 
elkaar hebben, totdat een drama-
tische gebeurtenis alles veran-
dert en de twijfel toeslaat. 
‘Teken van Leven’ is van de ma-
kers van Noodstop, een indruk-
wekkend theaterstuk dat in 2016 
te zien was. Kaarten voor ‘Teken 
van leven’ zijn te bestellen via 
www.tekenvanleven.com 

Zo trots als een Pauw
Aalsmeer - Alweer de twintig-
ste a�evering van dit stukje in 
uw regionale krant. Vandaar ook 
een keer een uitzondering ge-
maakt op het gegeven ‘Vogels 
in de natuur’. Hiermee wordt ei-
genlijk aangegeven dat het vo-
gels zijn die van nature in Neder-
land voorkomen, of zich na uit-
zwermen vanuit het oorspronke-
lijk leefgebied kunnen handha-
ven. Denk dan bijvoorbeeld aan 
de Halsband Parkiet of de Hop. 
De Pauw is geen vogel die vrij 
voorkomt en kan gaan en staan 
waar hij wil. Echter wel een prach-
tig dier wat al decennia lang hier 
wordt gehouden en altijd vrij kan 
rondlopen waar hij wil. De Pauw 
komt men het meest tegen op 
en rond boerderijen, om en na-
bij een oud slot in een park, een 
manege of een kinderboerderij. 
Maar altijd vrij en ongebonden. 
De blauwe pauw haan is van oor-
sprong een Aziaat, die al eeuwen 
lang hier wordt gehouden als 
siervogel. Het is een fazant-ach-
tige, die zich hecht aan voeder-
plaats en omgeving. Vandaar dat 
ze ook vrij kunnen rondlopen en 
niet vertrekken naar andere oor-
den. Net als  kippen en fazanten is 
het een toom dier. Een haan met 
wel vijf tot zeven hennen is het 
ideale familie verband. De haan 
spreekt het meest aan door de 
imposante verschijning in kleu-
ren pracht en voor de staart. Nor-
maal in een sleep van wel ander-
halve meter over de grond. Ech-
ter bij het balts gedrag, het pro-
beren te verleiden van de hennen 
of bij concurrentie of gevaar, zet 
de pauw deze sleep rechtop om 
zich op zijn mooist en grootst te 
presenteren. De trots van het dier 

straalt er vanaf. Er zijn veel vogels 
die in de balts de vrouwtjes voor 
zich proberen te winnen met hun 
zang en hierdoor indruk willen 
maken. De Pauw echter heeft ge-
woon zijn prachtige dekstaart. De 
sleep bestaat uit wel 150 dekve-
ren met prachtig gekleurde uit-
einden en tekening, het zoge-
naamde pauwenoog. Het is een 
prachtig gezicht, als men dit kan 
aanschouwen. Er zijn maar wei-
nig vogels die dit evenaren of 
overtre�en. Naast de pauw zijn 
bijvoorbeeld de prieel vogels of 
de trap bekend om hun uitstra-
ling en gedrag tijdens de balts. 
Voedsel van deze dieren bestaat 
uit een graan of korrel voer voor 
fazant-achtigen. Door de vrije uit-
loop die ze eigenlijk altijd hebben 
komen deze dieren ook aan hun 
kostje, door de grond af te strui-
nen en het oppikken van bijna al-
les wat er kruipt in dode blade-
ren, het gras of half bedekt bo-
dem. Al met al een prachtig dier, 
waar je gewoon eens een half 
uurtje voor moet gaan zitten als 
je ergens komt waar Pauwen wor-
den gehouden. Veel kijkplezier 
gewenst.
Henk Vogelaar

VOGELS IN DE NATUUR

Koude dagen en 
ijzige winters
Aalsmeer - Ja, de winters zijn 
koud, guur en naar. Zo ook in 
ons mooi Bovenlanden gebied. 
Het doet mij herinneren aan mijn 
vroege puberjeugd, eind jaren 
zestig. Midden in de winter na-
men mijn vader en zijn vrienden 
(jagers van klein wild, op de West-
einderplassen, zij hadden de taak 
de wildstand te beheren) hun zo-
nen in de jachtboot op zaterdag-
morgen voor dag en dauw, rond 
een uur of vijf, mee het koude wa-
ter op. De donkere nacht in om 
de eenden, duiven, fazanten, pa-
trijzen te verrassen in het holst 
van de nacht. Mijn herinneringen 
aan de winterse Poel zijn eigenlijk 
een en al ellende. Bevroren vin-
gers, neus en oren. Wind regen, 
storm, kale nare bomen, woeste 
golven, water, ijs en zo kan ik nog 
wel even doorgaan. Niets was er 
mooi of �jn aan die Poel met ka-
le kadavers van bomen en afge-
schoten wild. Maar de mooie her-
inneringen zijn juist weer wel om 
nooit meer te willen vergeten. Na 
de jachtpartij heerlijk naar huis, 
kachel aan, natte koude kleren 
uit, warme chocolademelk en 
verse erwtensoep. Heerlijk rozig 
met een warme kruik je bedje in 
om een heel lange nacht te dro-
men en slapen.

Toch….
En toch. Ik denk dat mijn lief-
de voor de Poel daar is ontstaan. 
Stichting de Bovenlanden be-
stond toen nog niet. Ik denk dat 
er ook nog niet erg veel lucht-
verkeer en geruis van auto’s was. 
De natuur was gewoon nog de 
natuur. Er was de stilte, geurend 
water, wuivend riet, totale een-
zaamheid, ijzige koude. Een ben-
zinemotortje dat het jachtboot-
je met veel moeite door de gol-
ven moest leiden. De verwonde-

BOVENLANDEN

ring van net onder water liggen-
de rietzuddes met dode rietplui-
men onder het ijs. Het ijs wat ver-
anderde in een caleidoscoop als 
je er hard op trapte. Ja, het heeft 
absoluut mijn eeuwige passie 
voor de Westeinder gevormd. 

Liefde 
Nu vele jaren later ben ik nog het 
liefste in alle eenzaamheid met 
mijn boot in dit geweldige na-
tuurgebied. Kan nog steeds al-
le plekjes uit mijn jeugd herin-
neren toen ik tijdens de jacht de 
wacht hield. Die winterse jeugd 
en nachtelijke ervaringen waren 
misschien niet zo’n slecht idee 
van mijn vader. Het heeft mij voor 
een deel gevormd. Mijn liefde 
voor de Bovenlanden. Met kou-
de dagen en ijzige winters is het 
altijd een genot om door het ge-
bied te varen. De woeste golven, 
het broze ijs. Bevroren neus en 
handen. Storm, regen, mist en ka-
le naargeestige bomen. Thuisko-
men bij de warme haard, een ste-
vige borrel en een warm dekbed 
met naast me mijn lief. Koude Bo-
venlanden: Ik hou ervan!
bob@bovenlanden.nl

Bedrijventerrein volop in ontwikkeling
Van Brazilië naar Japan in 
Greenpark Aalsmeer
Aalsmeer - Greenpark Aalsmeer 
is nog volop in ontwikkeling. Op 
het bedrijventerrein (tussen de 
Aalsmeerderweg, Hornweg en 
Machineweg) hebben sierteelt 
(gerichte) bedrijven, zoals Celie-
plant, PTMD en binnenkort Bos-
man Van Zaal, zich gevestigd, 
maar ook bakkerij Borgesius en 
het bekende Scotch & Soda heb-
ben hier nieuw gebouwd. Het ge-
deelte langs de Middenweg is 
met name voor Schiphol parke-
ren in gebruik en onlangs is de 
eerste paal geslagen voor een lo-
gies voor arbeidsmigranten. Er 
zijn overigens nog diverse ka-
vels, in verschillende groottes, be-
schikbaar.

Naamgeving
Voor de naamgeving van de stra-
ten in Greenpark is gekozen voor 
landen. Zo is er de Japan-, Brazi-
lië-, Ecuador- en Thailandlaan. En 

onlangs is aan het verlengde van 
de Middenweg de naam Holland-
weg gegeven. In het wekelijk-
se overleg van burgemeester en 
wethouders in december is beslo-
ten om aan de nieuw aan te leg-
gen weg, nabij de Hollandweg, 
de naamgeving Zwitserlandstraat 
toe te kennen, conform het advies 
van de commissie naamgeving.

Thema centraal
Deze commissie naamgeving 
krijgt vanaf heden wel te maken 
met iets andere regels. Het colle-
ge van burgemeester en wethou-
ders heeft namelijk ook besloten 
om op voorhand een thema vast 
te stellen bij de naamgeving van 
nieuwe complexen van straten en 
pleinen. Aan de hand van dit the-
ma mogen de leden van de com-
missie dan aan de slag om passen-
de namen te bedenken en voor te 
stellen aan de bestuurders.

Minder hinder, meer duurzaamheid
Dick Benschop: ‘2020 
cruciaal voor luchtvaart’
Schiphol - Dit jaar wordt een cruci-
aal jaar voor de luchtvaart. Dat zei 
CEO Dick Benschop van Schiphol 
tijdens zijn speech op de nieuw-
jaarsreceptie van de luchthaven op 
maandag 6 januari. Hij roept het 
kabinet op duidelijkheid te bieden: 
“Geef perspectief, dan gaan we sa-
men aan de slag met minder hin-
der en meer duurzaamheid.” 

Duidelijkheid voor omgeving 
De president-directeur vraagt om 
duidelijkheid voor de luchtvaart-
sector en de omgeving. Benschop 
benadrukte dat de richting die het 
kabinet heeft gekozen een goede 
is: gematigde en gecontroleerde 
groei die wordt verdiend met een 
daling van het aantal ernstig ge-
hinderden. Deze benadering biedt 
perspectief voor zowel de lucht-
vaart als de omgeving. Benschop: 
“Voor Lelystad en Schiphol is het 
meeste werk gedaan, dat werk 
kan op korte termijn worden af-
gemaakt. Dat moet ook, want de 
tijd dringt. Mijn vraag aan de rege-
ringscoalitie is om de eigen belofte 
uit het regeerakkoord waar te ma-
ken en duidelijkheid te bieden.”

Anders, duurzaam vliegen 
Duurzaamheid is de centrale op-
gave voor de luchtvaart. Ben-
schop: “Wij hebben onze ambi-
tie en ons klimaatplan geformu-
leerd. Voor de luchtvaart geldt dat 
meer van hetzelfde niet gaat. Voor 
de milieubeweging geldt dat min-
der van hetzelfde niet de ambitie 
zou moeten zijn. Het gaat om an-
ders, duurzaam vliegen.” Hiermee 
doelt de Schiphol CEO op het sti-
muleren van schonere, stillere en 
zuinigere vliegtuigen en duurza-
me brandsto�en, alsmede het ge-
bruik maken van de trein voor kor-

te reizen binnen Europa. “Dit kan 
alleen lukken als innovatie, inves-
teringen en beleid elkaar verster-
ken. Dat is nu nog niet het geval. 
De Green Deal van de Europese 
Commissie is voor ons van groot 
belang. Als daar een verstandige 
Europese aanpak tot stand komt, 
met een internationale verplich-
ting tot bijmenging van duurzame 
brandsto�en, dan worden er me-
ters gemaakt. In dit decennium wil 
Schiphol zichzelf en de luchtha-
vens in Eindhoven, Rotterdam en 
Lelystad vrij van uitstoot maken. 
Veel van de maatregelen die wij 
nemen hebben een positief e�ect 
voor zowel de uitstoot van CO2 als 
ultra�jnstof en stikstof”, aldus Ben-
schop.

Betere relatie met buren 
Benschop: “De verbinding met de 
omgeving verbetert. Er wordt ge-
luisterd naar de zorgen van be-
stuurders en bewoners. Belangrij-
ke initiatieven over hinderbeper-
king, leefomgeving en ultra�jnstof 
zijn voorbereid samen met Lucht-
verkeersleiding Nederland en de 
luchtvaartmaatschappijen. Wij 
staan in de startblokken om daar 
samen met bestuurders en bewo-
ners mee aan de slag te gaan.” 

Terugblik 2019 
Tijdens de nieuwjaarsreceptie blik-
te Benschop ook terug op 2019. 
Er reisden 71,7 miljoen reizigers 
via Schiphol. Dat is 1% meer dan 
in 2018. Het aantal vliegbewegin-
gen was 496.833 (-0,5%). Het to-
taal aantal bestemmingen in het 
netwerk van Schiphol was 333, zes 
meer dan in 2018. Het aantal ton 
vracht dat via Schiphol werd ver-
voerd, daalde met 9% naar 1,6 mil-
joen.

‘DownTown Radio Aalsmeer’
TeamTimmerman onthult 
goed doel op de radio
Aalsmeer - Zaterdag 18 janua-
ri is er tussen 14.00 en 15.00 uur 
weer een uitzending van ‘Down-
Town Radio’. Team Timmerman 
komt langs met een primeur, 
want ze komen vertellen wat hun 
goede doel voor 2020 is gewor-
den. De luisteraars kunnen horen 
wat ze zoal doen, horen over eer-
dere goede doelen waar ze zich 
voor ingezet hebben (zoals Dag 
van je Leven, Ons Tweede Thuis 
en de Mike Multi Foundation) en 
meer. In maandelijkse program-
ma dat wil laten zien dat mensen 
met een beperking mee kunnen 
doen in de maatschappij, gaan 
Dennis Wijnhout, Rinus van Itter-
zon en Ilse Zethof ook in gesprek 
met Kim de Haan. Ze werkt onder 
andere bij de Jij & Ik Winkel en de 
programmamakers gaan haar in 
de spotlights zetten. Ze heeft ook 
een favoriete top 3 uitgezocht. 

‘Echt Esther’: Leef
Donderdag 16 januari tussen 
19.00 en 20.00 uur een bijzonde-
re herhaling van Echt Esther. Voor 
haar zwangerschapsverlof praat-
te Esther Sparnaaij met Annette 
Hoorn en Britta van Arman over 
het grote aantal jongeren met 
depressieve gedachten. Maar ook 
over de wachtlijsten die er zijn 
voor hulp en het project ‘Leef’ van 
de Bewust Ondernemende Vrou-
wen om verschil te maken in dit 
probleem. 

Schone energie 
Vroeger wilde hij uitvinder wor-
den en hij houdt niet van wach-
ten: maandag 20 januari is Freek 
Bisschop te gast bij Blikopener 
Radio. Hij is investeerder in ener-
giestart-ups en wil afscheid ne-
men van fossiele energie. Hij is 
daarom al meer dan 30 jaar bezig 
met schone energie en duurzame 
oplossingen. 

Stella in ‘Door de Mangel’ 
De eerste gast die het team van 
talkshow ‘Door de Mangel’ ont-
ving in 2020 was Kim Veltman. Zij 
begeleidt kinderen met een ont-
wikkelingsstoornis en hun gezin. 
Daarnaast is zij coördinator bij het 
Jeugdfonds Cultuur en daarnaast 
adviseert zij via de Adviesraad So-
ciaal Domein de Aalsmeerse be-
stuurders op sociaal gebied.

Aanstaande maandag ontvangen 
Mylène en Elbert Huijts weer een 
nieuwe gast. Kim heeft als 281e 
Aalsmeerder haar vriendin Stel-
la Calvetti gevraagd aan te schui-
ven in de studio. Kim is benieuwd 
naar haar visie over de gemeen-
te Aalsmeer en hoopt dat zij een 
tip heeft voor Aalsmeerders om 
het aankomend jaar iets te on-
dernemen of ontwikkelen. Het 
antwoord op deze vraag en nog 
veel meer, hoor je maandag 20 ja-
nuari vanaf 19.00 uur. Mocht je als 
luisteraar een vraag hebben voor 
Stella mail deze dan naar: stu-
dio@radioaalsmeer.nl of bel tij-
dens de uitzending naar: 0297-
325858.

‘Young Ones’ en jongerenwerk
Per 1 januari heeft Buurtwerk het 
stokje overgenomen van De Bin-
ding en Dock Aalsmeer voor jon-
gerenwerk in Aalsmeer en Ku-
delstaart. Jonas en Ilse waren bij 
de Goodbye-Hello receptie en in-
terviewden daar Martin Pattipei-
luhu en Tessa Westerhof die af-
scheid namen. Woensdag 22 ja-
nuari is Lizanne Eveleens bij 
Young Ones te gast die als jon-
gerenwerker vanuit Buurtwerk 
doorgaat in Aalsmeer. Heb je een 
vraag voor haar, mail het dan naar 
youngones@radioaalsmeer.nl. 
Radio Aalsmeer is te beluiste-
ren via 105.9 FM in de ether, 99.0 
FM op de kabel, digitaal radioka-
naal 868 (Caiway), via de website 
www.radioaalsmeer.nl en te be-
kijken op televisie via kanaal 12 
van Caiway, kanaal 1389 van KPN/
XS4ALL/Telfort of radioaalsmeer.
nl/tv. 

Kim de Haan die te gast is bij Down-
Town Radio.

Snuffelmarkt in 
Kennemerhal

Haarlem - Op zondag 19 janua-
ri organiseert Van Aerle van 9.00 

tot 16.30 uur een grote en gezelli-
ge Snu�elmarkt in het Kennemer 
Sportcenter bij de ijsbaan in Haar-
lem. Liefhebbers van snu�elen 
kunnen dan urenlang rondstrui-
nen tussen 200 kramen, bomvol 
de meest uiteenlopende tweede-

hands spullen, zoals mooi curiosa 
uit grootmoeders tijd, speelgoed, 
poppen, boeken, strips, grammo-
foonplaten, aardewerk, kleding, 
leuke hebbedingetjes, verzamelob-
jecten, enz. Alle ingrediënten voor 
een gezellig dagje snu�elplezier 
zijn aanwezig. Het is zeer de moei-
te waard om op deze eerste editie 
in 2020 eens te komen kijken naar 
de vele verrassende en opwinden-
de zaken die op en ook onder de 
kramen liggen. In de loop der tijd 
is deze Van Aerle’s Vlooienmarkt 
in het Kennemer Sportcenter uit-

gegroeid tot een van de gezellig-
ste en populairste vlooienmarkten 
in Noord-Holland met zeer veel te-
vreden deelnemers en bezoekers. 
Entree 3,50 euro. Meer informatie: 
www.vlooienmarkten.nl.

Wij kiezen 
voor een 

beter milieu.

Deze krant is gedrukt 
op gerecycled papier.
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172 Bomen voor hulp aan Australië
Kerstbomeninzameling: 
“Best goed verdiend”
Aalsmeer - Tijdens de laatste da-
gen van de kerstvakantie werd er 
al volop ‘gespeurd’ door kinderen. 
Op zoek naar kerstbomen, want 
die leveren per stuk 50 eurocent 
op. Het verzamelen werd be-
gin deze week ook na schooltijd 
voortgezet en afgelopen woens-
dag 8 januari werden nog diverse 
rondgangen gemaakt om vervol-
gens vanaf één uur in de middag 
de ‘buit’ af te gaan leveren bij de 
verzamelpunten van Meerlanden 
in de wijken. Lopend, per �ets of 
met de skelter werden massaal 
kerstbomen door kinderen ge-
bracht. Af en toe arriveerden er 
zelfs auto’s met aanhangers en 
bestelbusjes vol met kerstbo-
men. “Ik heb best goed verdiend”, 
vertelt een jeugdige inwoonster 
trots. “Ik begon met twee bomen, 
maar onderweg scoorde ik steeds 
nieuwe, totaal 19 bomen ingele-
verd.”

Jozefschool voor Australië
De jongens en meiden van de 
groepen 6 van de Jozefschool 
hebben ook kerstbomen verza-

meld. Niet om hun eigen spaarpot 
te spekken, maar om geld in te 
zamelen voor het door bosbran-
den geteisterde Australië. De ac-
tie werd spontaan door de school 
opgezet en hier werd groots ge-
hoor aan gegeven. Leerlingen, 
ouders, leerkrachten en zelfs di-
verse bewoners uit de nabije wijk 
kwamen hun boom doneren. Het 
resultaat: Liefst 172 kerstbomen 
versleept vanaf de Gerberastraat 
naar het inzamelpunt bij het ge-
meentehuis. Klasse!

Inzameling in Rijsenhout
In Rijsenhout was de traditione-
le kerstbomeninzameling van de 
Dorpsraad en Meerlanden afgelo-
pen vrijdag 10 januari. In het cen-
trum van het dorp, op de Werf, 
konden kinderen (en volwas-
senen) hun eigen en verzamel-
de kerstbomen inleveren. Kin-
deren kregen 50 eurocent per 
boom. Tijdens deze ook gezelli-
ge bijeenkomst voor de inwoners 
werd warme chocolademelk ge-
serveerd. Veel inwoners kwamen 
langs om een ‘bakkie’ te doen.

Muzikale voorstelling in Aalsmeer
Bibliotheek pakt uit met 
Nationale Voorleesdagen
Aalsmeer - De Nationale Voor-
leesdagen (van 22 januari tot 1 fe-
bruari) wordt weer goed gevierd 
in Amstelland. De bibliotheek no-
digt alle ouders en kinderen van 2 
tot 6 jaar uit om van voorlezen en 
theater te komen genieten. Voor-
lezen is niet alleen leuk en gezel-
lig, het is ook belangrijk voor de 
taalontwikkeling. Een goede re-
den om daar tijdens de Voorlees-
dagen extra aandacht aan te be-
steden. De bibliotheek organi-
seert leuke en inspirerende acti-
viteiten voor kinderen van 2 tot 
6 jaar en hun ouders. Het Pren-
tenboek van het Jaar 2020 staat 

centraal: ‘Moppereend’ van Joy-
ce Dunbar.

Moppereend
De voorleesdagen worden afge-
trapt met feestelijke voorleesses-
sies in de bibliotheken op woens-
dag 22 januari (15.30 tot 16.00 
uur). Er wordt voorgelezen uit 
Moppereend en in de bieb op het 
Stadsplein Amstelveen mogen 
de kinderen zelf een mopperen-
de eend knutselen.

Voorstelling voor kinderen
Op zaterdag 25 januari komt de 
muzikale voorstelling ‘Wie heeft 
de vijver leeggehaald?’ naar de 
bibliotheek in de Marktstraat in 
Aalsmeer (11.00 tot 12.00 uur). 
De spelers Renée Menschaar en 
Arjan Smit (bekend van Sesam-
straat) ontwikkelden de voorstel-
ling speciaal voor de Voorlees-
dagen. Leuk voor kinderen vanaf 
drie jaar en oudere broertjes en 
zusjes. De kaartjes kosten 6 euro 
per kind via de website van de bi-
bliotheek.

Donatie van Vakcollege Thamen
Grote verrassing voor KiKa 
Row en Boerenvreugd
Aalsmeer - Vakcollege Thamen 
uit Uithoorn heeft KiKa Row en 
kinderboerderij Boerenvreugd 
verrast met een enorme donatie. 
Ieder jaar organiseert Vakcolle-
ge Thamen een werkdag voor de 
leerlingen. Het geld dat de leer-
lingen tijdens deze werkdag ver-
dienen wordt gedoneerd aan een 
goed doel.
In 2019 hebben de leerlingen het 
enorme bedrag van 8.000 euro bij 
elkaar gewerkt. Deze keer werd 
de opbrengst verdeeld tussen Ki-
Ka Row en Kinderboerderij Boe-
renvreugd uit Aalsmeer. Zowel Ki-
Ka als Boerenvreugd kregen een 
cheque van 4.000 euro uitgereikt 
door Thamers team- en project-

leider Ibrahim Chidi. De cheques 
werden overhandigd onder toe-
ziend oog van klas 2K1. Deze leer-
lingen hadden met hun werk het 
meeste geld bijeen verdiend.
Namens KiKa gaven Albert Vuil en 
Silvia Bocxe uitleg over de alge-
mene doelstelling van KiKa Row 
en waaraan dit bedrag zal wor-
den besteed. Voor Boerenvreugd 
verwoorden Kees Noordhoek en 
Cees Hageman de bestemming 
van deze verrassende donatie. 
Boerenvreugd zal de donatie be-
steden aan de speeltuin. Beide in-
stellingen hebben bij de uitrei-
king van de cheques aan de aan-
wezige leerlingen hun diepe be-
wondering en dank betuigd.

Voor kinderen vanaf 4 jaar
Voorstelling ‘Van mij’ in 
de bibliotheek

Amstelland - ‘Van mij’ is een 
speelse voorstelling over de-
len en vriendschap die kinderen 
moeiteloos tot denken en tot la-
chen aanzet. Theatermakers Lot-
te Middendorp en Janiek Vreek-
en weten een zaal met kinderen 
van diverse leeftijden en hun ou-
ders te ontroeren. In de voorstel-
ling heeft Flo haar eigen huisje 

met haar eigen spulletjes waar ze 
allemaal heel veel van houdt. Het 
liefst heeft ze dat iedereen over-
al van afblijft. Wanneer ze op een 
dag onverwacht bezoek krijgt 
van Alex met haar ko�er, wordt 
ze heel nieuwsgierig naar wat er 
in Alex haar ko�er zit. Maar ja Flo 
doet niet aan delen dus waarom 
zou Alex haar in haar ko�er laten 
kijken? Kaartjes voor deze thea-
tervoorstelling zijn te koop via de 
website van de Bibliotheek www.
debibliotheekamstelland.nl of in 
een van de vestigingen. Op één 
kaartje mogen een kind en één 
ouder/begeleider samen naar 
binnen. Praktische informatie: Bi-
bliotheek Amstelveen Stadsplein. 
Zaterdag 18 januari van 11.00 tot 
12.00 uur, voor kinderen vanaf 4 
jaar (en een ouder/begeleider). 
Kosten: niet leden 12 euro, leden 
6 euro.

Voorstelling voor iedereen vanaf 2 jaar

‘Pim Pam Paars’ in het 
Poppentheater
Amstelland - Een groot geel vier-
kant stuitert vrolijk rond. ‘Plop.’ 
Een klein blauw cirkeltje doet 
een gek dansje om het vierkant 
heen. ‘Woei!’ Een rode driehoek, 
twee oranje strepen en vijf groe-
ne rechthoeken komen ook op 
het grote kleuren- en vormen-
festijn af. Langzaam vinden ze 
allemaal een plekje en ontstaat 
er een prachtig landschap; in al-
le kleuren van de regenboog. De 
makers van ‘Pim Pam Paars’ lieten 
zich voor deze woordeloze voor-
stelling inspireren door het tele-
visieprogramma ‘Tik Tak’ en de 
abstracte schilderijen van Wassi-
ly Kandinsky. Aan het einde van 
de voorstelling kunnen de kin-
deren zelf verder creëren en spe-
len. Voor iedereen vanaf 2 jaar. Te 

zien in het Amstelveens Poppen-
theater op zondag 19 januari om 
10.30 uur. Toegangsprijs: 9 euro. 
Reserveren kan via www.amstel-
veenspoppentheater.nl,  info@
amstelveenspoppentheater.nl of 
via 020-6450439
Foto: Moon Saris

Prinses Christina Klassiek Concours
Eerste prijzen voor violisten 
uit Uithoorn en Amstelveen
Amstelland - Afgelopen week-
end deden ruim 50 jonge musici 
mee aan de selecties van het Prin-
ses Christina Klassiek Concours 
West 2. De voorronde werd ge-
houden in FluXus, Zaandam. De 
jury koos uiteindelijk zes �nalis-
ten. Zondag 12 januari traden zij 
tijdens de spannende regio�nale 
op in de Kleine Zaal van de Phil-
harmonie te Haarlem. Daar wer-
den maar liefst vier 1e prijzen uit-
gereikt! Na a�oop werden de prij-
zen uitgereikt door de heer Jos 
Wienen, burgemeester van Haar-
lem en Arthur van Dijk, commis-
saris van de Koning in Noord-Hol-
land. 
Deelnemers kwamen onder an-
dere uit Haarlem, Amstelveen, 
Zaanstad, Alkmaar en Almere. Er 
was een veelzijdigheid aan in-
strumenten aanwezig zoals trom-
bone, viool, marimba, gitaar en 
cello. Het concours in Zaandam 
en Haarlem is het eerste van zes 
regioconcoursen in heel Neder-
land. In totaal doen dit jaar ruim 
400 jonge musici mee aan het 

Prinses Christina Klassiek Con-
cours. Alle deelnemers spelen 
tijdens de selecties tien minu-
ten voor jury en publiek. Ze krij-
gen feedback en maken kans op 
mooie prijzen en een plek in de 
regio�nale. Achter de schermen 
ontmoeten deelnemers elkaar, 
waardoor nieuwe vriendschap-
pen ontstaan en mooie samen-
werkingen beginnen. Het is dit 
jaar de 52e keer dat het concours 
georganiseerd wordt. 

Christian en Elin
In de categorie 1 (12-14 jaar) be-
haalde Christian Berg uit Uit-
hoorn (14 jaar) met zijn vioolspel 
de eerste prijs. In de categorie 2 
(15-19 jaar) was de jury het meest 
gecharmeerd van altvioliste Elin 
Haver uit Amstelveen (16 jaar). 
Ook eerste prijzen waren er voor 
Lisa Schreiber, saxofoon (Amster-
dam, 19 jaar) en Alexander de Bie, 
piano (Amsterdam, 18 jaar). Kijk 
voor meer informatie op www.
christinaconcours.nl
Foto: MajankaFotogra�e.

Eerste toernooi in het nieuwe jaar
Drie overwinningen voor 
handballers RKDES F1
Kudelstaart - Zaterdag 11 janu-
ari  verzamelden de spelers van 
RKDES F1 al vroeg bij de Proosdij-
hal om naar Almere te vertrekken 
voor hun eerste toernooi van het 
nieuwe jaar. Ze hadden er alle-
maal weer veel zin in!  Er stonden 
drie wedstrijdjes op het program-
ma. Na de warming up speelden 
ze hun eerste wedstrijd tegen Ot-
to Work Force/VOC F1 uit Amster-
dam. De tweede wedstrijd kwa-
men ze de F1 van Greenpark uit 
Aalsmeer tegen en als laatst de F2 
van S.V. Vriendschap uit Amster-

dam. Er zijn weer heel wat doel-
punten gescoord, wat resulteer-
de in drie keer een overwinning 
voor RKDES F1! Het was weer een 
gezellige en sportieve ochtend. 
Op naar het volgende toernooi, 
op zaterdag 8 februari in Amster-
dam.
Lijkt het je leuk om een keer, vrij-
blijvend, mee te trainen met de F-
jeugdhandbal? Je bent van har-
te welkom, er wordt getraind op 
woensdagmiddag van 15.30 tot 
16.30 uur in de Proosdijhal in de 
Edisonstraat.

Weer twee nieuwe jeugdschakers
Dertiende ronde bij AAS
Aalsmeer - De 13e ronde, dat be-
tekent ongeluk, maar voor wie? 
Schaken doe je met zijn tweeën, 
dus heeft iemand meer ongeluk 
dan anderen?! Of is het toch maar 
onzin? In ieder geval waren er 18 
jeugdspelers die de strijd aangin-
gen afgelopen vrijdag bij AAS. 
Konrad deed een aanval op de 

koppositie, maar Luuk B verdedig-
de hardnekkig en na harde strijd 
moesten beide spelers in remise 
berusten, waardoor Luuk B. een 
punt voor blijft op Konrad. Christi-
aan rukte op naar de derde plaats 
door Jasper te verslaan. Simon 
kwam omdat hij Rune versloeg 
op gelijke hoogte met Jasper. Ook 

Luuk V. won weer eens, al moest 
hiervoor Robert een toren weg-
geven in gelijk stand. Marien ver-
sloeg Storm en Bryan had genoeg 
van persartikelen waarin hij van 
meisjes verloor en sloeg nu hard 
toe tegen Merel die een zeldzaam 
verlies leed. Ook in de staart van 
de ranglijst wordt er enthousiast 
geschaakt, hier won Roan van Kai 
T. en verloor Rink van Pieter. We-

derom zijn er twee nieuwe spelers 
bij AAS, namelijk David en Ekansh, 
waarbij Ekansh met zwart van Da-
vid won. Er spelen nu 21 jeugd-
schakers bij AAS, maar er is altijd 
plaats voor meer spelers! Dus kom 
eens langs in de Doopsgezinde 
kerk in de Zijdstraat 55 op vrijdag-
avond. Kijk voor meer informatie 
op www.aas.leisb.nl.
Door Ben de Leur
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Deel 3 van de zwemcompetitie
Warm welkom Oceanus 
zwemmers in Almere
Aalsmeer - Op zondag 12 janua-
ri werd deel 3 van de competitie 
tussen de verenigingen gezwom-
men met deelnemers van de juni-
oren, aangevuld met enkele mi-
nioren. Het was zondermeer een 
warm welkom. In Aalsmeer zijn 
de zwemmers een warm zwem-
bad gewend, maar Almere spant 
de kroon. De concurrentie is pit-
tig en de Oceanus zwemmers zet-
ten hun tanden erin. Er is fantas-
tisch gezwommen en er zijn veel 
punten voor de club gescoord. 
Veel Oceanus zwemmers zitten 
nu in een klasse met concurren-
tie die vaak een jaar ouder is. Het 
is daarom zaak om de tijden op 
scherp te zetten. 
De dag startte met zinderende 
estafettes. De Oceanus dames 
Romee Veldt, Elise Schipper, Len-
te en Pippi Achterberg begonnen 
goed en scoorden gelijk de eerste 
plek. Daarna leek het bad bijna 
te klein voor het geweld van de 
50 meter vlinderslag voor de he-
ren. Sohrab Shirzad pakte de eer-
ste plaats en Vincent Moolhuij-
zen de derde om bij de 200 meter 
schoolslag het stuivertje te wis-
selen. Daar werd Vincent eerste 
en Sohrab derde. De dames Ni-
na Bellaart en Naomi Visser vlin-
derden de 100 meter en bezet-
ten respectievelijk de eerste en 
tweede plaats om bij de 200 wis-
selslag de rollen om te draaien. 
Daar liet Naomi haar eerste plek 
niet lopen en werd Nina derde. Bij 
de 100 meter rugslag werden de 
Oceanus Minioren ingezet die al-
lebei lieten zien wat ze waard wa-
ren en schitterende persoonlijke 

records neerzetten. Lente Achter-
berg pakte de eerste plaats bij de 
100 meter schoolslag, direct ge-
volgd door Romana Boorsma en 
Sophie Reurings die tweede en 
vierde werden. Op de 200 me-
ter schoolslag stonden alle Ocea-
nus zwemmers opgelijnd: Moni-
que Stant tweede, Olivia Schale-
kamp derde, Amber Bellaart vier-
de en Laura Staal vijfde. Bij de 200 
meter wisselslag klom Liam Bree-
baart tot de derde plek en had, 
net als Romana Boorsma, een 
enorme verbetering van het ei-
gen persoonlijke record met 20%. 
Op de 100 meter vrije slag liet 
Romee Veldt weer even zien wie 
hier kampioen achter zijn naam 
heeft zien staan. Ze werd eer-
ste met de concurrentie ver ach-
ter zich latend. Pippi Achterberg 
werd verdiend derde ondanks 
haar twee jaar jongere leeftijd. 
Hetzelfde ook op de 200 wissel-
slag: Romee eerste en Pippi der-
de. Op de 200 meter rug bereikte 
Anouk Hilgers na ziekte weer het 
podium met een prachtige twee-
de plaats, maar de eerste plek 
werd ook door Oceanus gepakt 
en Amber Bellaart liet deze niet 
meer los. De 100 meter rugslag is 
voor mij, dacht Elise Schipper en 
zo geschiedde het. De dag ein-
digde net zoals ie van start ging, 
met nog meer estafettes. Zowel 
de dames als de heren van Ocea-
nus behaalden allebei een ver-
diende eerste plaats. Als men het 
al niet warm had, dan ging ieders 
hart zeker sneller kloppen door 
de fantastisch behaalde resulta-
ten voor Oceanus!

Korfbal jeugd
Fanatiek VZOD D2 levert 
topprestatie
Kudelstaart - De eerste wedstrijd 
van het nieuwe jaar voor de D2 
korfballers van VZOD was die te-
gen SDO uit Kamerik. Het team 
speelde thuis met lekker veel pu-
bliek. Afgelopen week was er ex-
tra veel getraind op verdedigen, 
omdat dat echt wel beter moest. 
De laatste wedstrijden vóór de 
kerstvakantie werden namelijk 
met onnodig dikke cijfers verlo-
ren. Helaas was Veerle ziek, maar 
dan zijn er altijd nog tien over 
die de klus moeten kunnen kla-
ren. Na een stroef begin waarin 
SDO tweemaal scoorde, was het 
Faya die ook tweemaal subliem 
doel trof: 2-2. Jasper bracht VZOD 
zelfs op een terechte voorsprong 
van 3-2. Nadat SDO de gelijkma-
ker scoorde, brak de minuut van 
Jens aan: eerst een mooi balletje 
onder de korf en daarna een lek-
kere assist op Babette die dit bui-
tenkansje mooi afmaakte: 5-3. Dit 
was ook de ruststand na een eer-
ste helft waarin VZOD liet zien tot 
grote dingen in staat te zijn. Er 
werd geconcentreerd en agres-
sief verdedigd en ook in de aan-
val was volop beweging. Zo za-
ten Diya en Alice overal tussen 
en hebben zo heel wat ballen 

onderschept. Na de rust, waarin 
Lieke en Morris in de ploeg kwa-
men, maakte SDO de eerste goal 
maar liet Jasper nog maar eens 
zien van afstand zuiver te kunnen 
schieten: 6-4. Dat Tibbe dit ook 
kan, mocht het vele publiek gelijk 
weten: 7-4. Maar daar was weer 
een goaltje van SDO. Tibbe trok 
zich hier niets van aan en maakte 
een prachtige doorloopbal. Hop-
pa, VZOD op een 8-5 voorsprong. 
Dat was toch wel een tijdje ge-
leden, maar de korfballers zijn 
het nog niet verleerd. Toch was 
de wedstrijd nog niet gedaan en 
moest VZOD alert en scherp blij-
ven in de verdediging, want daar 
scoorde SDO ineens driemaal 
op rij. Gelukkig was het Babette 
die VZOD weer op een verdien-
de voorsprong van 9-8 bracht. 
Maar SDO bracht de spanning 
opnieuw terug in de wedstrijd na 
het scoren van de 9-9. De tijd was 
inmiddels bijna verstreken en tot 
groot verdriet van elke VZOD-er 
werd de goal van Sam in de laat-
ste seconde van de wedstrijd af-
gekeurd wegens verdedigen. He-
laas net niet gewonnen, maar 
VZOD D2 heeft absoluut een goe-
de pot korfbal op de mat gelegd.

Twee ploegen op de eerste plaats
Tweede regiocross voor 
AVA-jeugd in Bussum
Aalsmeer - Afgelopen zaterdag 
was de tweede regiocross van het 
winterseizoen. Dit keer werd het 
georganiseerd in de mooie bos-
sen van Bussum. De AVA-atleten 
hadden geluk met het weer, want 
het was droog en niet te koud. 
Hoewel het succes van de eer-
ste cross niet behaald werd, wa-
ren de prestaties prima en staan 
twee ploegen op de eerste plaats. 
Milan Biesheuvel mocht begin-
nen bij de A-junioren en liep 
naar de vierde plek. Bij de meis-
jes B-junioren liepen Tara Ozinga, 
Lotte Zethof en Sietske de Bruin 
naar resp. de derde, vierde en ne-
gende plaats, waardoor zij eerste 
staan in het ploegenklassement.
Finn Rademaker had heftige te-
genstand bij de C-junioren, maar 
werd desondanks toch knap der-
de Doordat Colin Alewijnse zes-
de werd en Daniel Winkels elf-
de, staan zij tweede in het ploe-
genklassement op één puntje af-
stand van nummer 1. Bij de meis-
jes C-junioren zorgde Gwen Ale-
wijnse voor een hoog tempo. 
Even leek het erop dat zij ieder-
een zou lossen, maar uiteinde-
lijk werd zij net tweede. De jon-
gens junioren D2 waren lekker 

op dreef. Rink Rewijk had een lan-
ge eindsprint en werd knap der-
de. Justin Alewijnse legde be-
slag op de vijfde plaats en Rosco 
Jak kwam binnen als 24e. Dit be-
tekent wel dat zij als ploeg eerste 
staan! Sam Bergsma kwam aan 
de start bij de meisjes junioren D1 
en liep in de grote groep naar de 
23e plaats. Eloy Hageman startte 
bij de jongens pupillen C. Hij had 
erg last van steek, maar werd in 
de grote meute toch nog netjes 
33e. Bij de meisjes pupillen C wa-
ren Kaat de Vries en de zusjes Lot-
te en Linne Vis weer van de partij, 
die resp. 23e, 36e en vierde wer-
den. Als ploeg staan ze nu vierde. 
Pascalle Reurings is inmiddels lid 
geworden en heeft kennelijk de 
smaak te pakken. Ze liep netjes 
naar de 31e plaats bij de meisjes 
B-pupillen. Pien de Vries en Linn 
Smithuis waren als laatste aan de 
beurt bij de meisjes A2-pupillen 
en deden het prima door als 29e 
en 33e te eindigen. 
De atleten maken zich nu op voor 
de derde regiocross in Monnic-
kendam. Na deze wedstrijd zal 
bekend worden met hoeveel at-
leten AV Aalsmeer naar de �na-
le mag.

Daniel Winkels (205) en Colin Alewijnse (203) aan het crossen in de bos-
sen van Bussum.

Eigenlijk alleen maar winnaars!
RKDES regiokampioen 
bij meidentoernooi 
Kudelstaart - Zaterdag 11 janu-
ari, bijna de enige droge dag die 
week, streden op sportpark de 
Randhoorn in Uithoorn in totaal 
25 meidenteams om de Nieuw 
Deco Derbybokaal. Voor de twee-
de keer werd dit toernooi gehou-
den bij De Legmeervogels voor 

meidenteams uit de regio. CSW 
Wilnis, Roda 23 Amstelveen, RK-
DES Kudelstaart en Legmeer-
vogels Uithoorn mochten pro-
beren de inmiddels fel begeer-
de Cup mee naar huis te nemen. 
FC Aalsmeer vulde enkele lege 
plaatsen op. Dat meidenvoetbal 

Paralympics-duo zoekt sponsor(s)
Nieuwe tandem Larissa en 
Imke duurder dan begroot
Kudelstaart - 2020 Is het jaar van 
de waarheid voor Larissa Klaassen 
en Imke Brommer. Het jaar waar-
in ze goud hopen te winnen op 
de Paralympics in Tokio. Helaas is 
de aanloop naar de Spelen voor 
de wielrensters niet zonder slag 
of stoot gegaan. Tijdens de Zes-
daagse van Gent in België kwa-
men de twee na net geen twee 
rondjes ten val. Ze klapten hard 
met hun hoofden op de baan 
en liepen naast krassen, blauwe 
plekken en schaafwonden ook 
een hersenschudding op. De mei-
den moesten het rustig aan doen 
en dit kwam de voorbereidingen 
voor de Paralympics natuurlijk 
niet ten goede. 
Afgelopen 27 december hebben 
Larissa en Imke voorzichtig de 
trainingen weer hervat. En van 30 
januari tot en met 2 februari gaan 
de meiden nu wel deelnemen 
aan de wereldkampioenschap-
pen in Milton in Canada. Larissa 
en Imke hopen Nederland te kun-
nen vertegenwoordigen op hun 
splinternieuwe tandem. Deze is 
licht, sterk en volgens de nieuw-
ste inzichten en technieken ont-

worpen en gebouwd. Het is dé 
�ets waarmee ze goud hopen te 
halen tijdens de Paralympics. 
De tandem blijkt echter �ink 
duurder dan begroot en daarom 
hopen Larissa en Imke op een bij-
drage, klein of groot, van bedrij-
ven en particulieren. 
“Op de welkomspagina van onze 
website (www.stichtingvipsport.
nl) staat daarvoor een doneer-
knop. Ook over de mogelijkhe-
den van sponsoring is uitgebrei-
de informatie aanwezig”, beslui-
ten ‘stuurvrouw’ Imke Brommer 
uit Kudelstaart en haar �etspart-
ner Larissa Klaassen.

Waterpolocompetitie
Verlies Dames en Heren 
Oceanus van koplopers
Aalsmeer - Na een aantal we-
ken winterstop werd afgelopen 
weekend de waterpolocompe-
titie weer hervat. Helaas werd er 
in de eerste wedstrijden van 2020 
door zowel Dames 1 als Heren 1 
van Oceanus verloren.
Dames 1 moest in Nieuwegein 
tegen koploper Aquarijn spe-
len. Een goede start door doel-
punten van So�e van der Ven en 
Niké van Duijkeren. Daarna nam 
Aquarijn echter het heft in han-
den. Door Noortje van der Meer 
en Niké met haar tweede bleven 
de dames wel in het spoor: 4-5. In 
de laatste periode wist alleen So-
�e nog een keer te scoren, maar 
Aquarijn deed dat nog vier keer, 
waardoor de uitslag 9-5 werd en 
de drie punten in Nieuwegein 
bleven.

Koploper Sassenheim
Heren 1 speelde ook tegen de 
koploper, Sassenheim. De thuis-

wedstrijd werd met 8-4 verloren. 
De uitslag was nu een fractie be-
ter met 9-6, maar het leverde uit-
eindelijk helaas niks op. Net als de 
dames namen ook de heren bru-
taal een voorsprong. Na de eer-
ste periode stond het 3-1. Daar-
na stokte de doelpuntenproduc-
tie en pas diep in de derde peri-
ode en bij een 6-3 achterstand 
werd er weer twee keer door de 
Aalsmeerders gescoord. Hier-
door werd de laatste periode 
toch nog spannend, maar hierin 
nam Sassenheim uiteindelijk een 
beslissende voorsprong. Voor de 
Aalsmeerders scoorden Dennis 
Reijnders (2x), Fernando Mool-
huijsen, Remon de Hollander, Ist-
van Spaargaren en Je�rey Eick-
ho� (allen 1x).

Overige uitslagen:
AZC 4 – Oceanus 2: 7-7
ZV Utrecht 4 - Heren 4: 9-5
ZPC Woerden 2 - Dames 2: 4-9

Gelegenheidskoppel Louis en Berry eerste

Rustige kaartavond FCA
Aalsmeer - Een rustige kaart-
avond in het nieuwe jaar bij FC 
Aalsmeer, maar dat maakt de ge-
zelligheid er niet minder om. Om-
dat enkele vaste spelers er niet 
waren, werden verrassende uit-
slagen genoteerd. Zo zou Louis 
Blauwho� nooit verwacht heb-
ben dat hij op het laatste mo-
ment in actie moest komen om 
met Berry Springintveld te mo-
gen kaarten. En nooit verwacht, 
het leverde dit gelegenheidskop-
pel zomaar de eerste plaats op 
met 5424 punten en dat is Louis 
met zijn Sylvia nog nooit gelukt! 
De tweede plaas was voor Mireil-
le Ruts en Mirjam Gurdovan met 

5325 punten en op drie zijn Rob 
Kroes en Kemp Reurekas geëin-
digd met 4969 punten. De poe-
delprijs is uitgereikt aan Elly en 
Laura Zekveld met 4024 punten. 
Bij het hartenjagen was het Pe-
tra de Bok die weer van zich liet 
spreken door maar weer eens de 
eerste plaats op te eisen met een 
mooie score van 159 punten. Ze 
bleef daarmee Mariska Bus vier 
punten voor, dus er was genoeg 
spanning op deze avond. Maris-
ka haalde 163 punten, Victor Ho-
gervorst volgde met 183 pun-
ten. De poedelprijs mocht Remco 
van Schie met 274 punten in ont-
vangst nemen.

nog steeds heel populair is bleek 
uit het enorme aantal aanmeldin-
gen. In totaal 25 teams. Er waren 
poules in iedere leeftijdscatego-
rie, variërend van meisjes onder 
de 9 tot meiden onder de 19 jaar. 
In de ochtend werd er gevoetbald 
door de onderbouw en de oude-
re meiden mochten aantreden 
tijdens het middagprogramma. 
In het ochtendprogramma werd 

tussendoor tevens gestreden om 
een penaltybokaal. Iedere spe-
ler van ieder team mocht drie pe-
nalty’s nemen op zeer bekwame 
keepers (jongens). Uiteindelijk 
waren de teams van CSW uit Wil-
nis de beste penaltynemers. Het 
was een voetbaltoernooi dat ei-
genlijk alleen maar winnaars ken-
de. Kenmerkend was de sfeer, het 
enthousiasme en de gemoede-

lijkheid van meidenvoetbal. Uit-
eindelijk leverde alle inspannin-
gen natuurlijk ook een winnaar 
van de gehele regio op.  Alle pun-
ten van alle teams per vereniging 
werden bij elkaar opgeteld en ge-
deeld door het aantal teams per 
vereniging. Uit deze rekensom 
kwam als uitslag dat RKDES uit 
Kudelstaart zich heel 2020 regio-
kampioen mag noemen. 

Kudelstaart feestje
De meisjes van RKDES zijn klaar 
voor de tweede competitiehelft, 
zo blijkt wel. Er is een Kudelstaarts 
feestje gevierd in de Uithoorn-

se kantine. In de frisse kou lever-
de MO 13-1 een knappe presta-
tie door met 2-1 te winnen van de 
fysiek sterke tegenstanders van 
CSW en ook de twee andere wed-
strijden met ruim verschil in de 
tas te steken. De meiden werden 
winnaar in hun poule. Dat luk-
te ook de MO 15-1, terwijl RKDES 
MO17-1 tweede werd. Dit was ge-
noeg voor de verenigingsprijs. In 
de ochtend hadden de jongere 
meisjesteams JO9-7M (winst) en 
MO11-1 (tweede) al knap gepres-
teerd. Genoeg toekomst dus voor 
de sterk groeiende en snel leren-
de voetbalsters van RKDES.
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Prima geregeld trainingsweekend 
FCA zondag naar Valencia
Aalsmeer - Een lang gekoester-
de wens ging eindelijk in ver-
vulling voor de zondagselectie 
van FCA Aalsmeer, een trainings-
weekend naar Valencia in Spanje 
en dat ging gepaard naar onder 
ideale weersomstandigheden. In 
totaal 27 spelers en 11 begelei-
ders hadden zich hiervoor aan-
gemeld om dit eens mee te ma-
ken, een woord van dank is zeker 
op zijn plaats aan trainer Marco 
Bragonje die dit weekend via zijn 
contacten heeft geregeld. Alles 
was goed geregeld, prima hos-
tel, mooie trainingsaccommoda-
tie en een Padel competitie en 
vergeet niet het uitgaansleven 
in Valencia. De voetballers heb-
ben vele amateurclubs gezien die 
er ook waren en er net zo van ge-
noten als de groep Aalsmeerders. 
Op vrijdag om 15.00 uur vertrok 
de bus naar Schiphol, Arjan met 
Barry naast hem bracht de groep 
veilig en vlotjes naar Schiphol, 
waar het wachten begon om in te 
checken. Na een prima vlucht op 
Valencia, met gearriveerde bus 
naar het Hostel, kamers in orde 
maken om daarna richting cen-
trum waar werkelijk een prima di-
ner was geregeld en dat ging al-
lemaal in een prima sfeer. Daarna 
met zijn allen even de buurt ver-
kennen en al gauw ging men in 
groepen hier en daar weer naar 
binnen. Zaterdagmorgen 9.00 
uur ontbijt en om 10.00 uur de 
gereserveerde �etsen halen op 5 
minuten lopen van het hostel. 
Om 10.30 uur met zijn allen op 
weg naar het trainingspark dat 
gelegen was in de campus van 
de Universiteit van Valencia en 
onderweg ook een mooi gezicht 
kregen op het echte stadion van 
de club Valencia. Van 11.00 tot 
12.30 was er een zeer gevarieer-
de training waar iedereen zich 
even kon uitleven na een pittige 
avond. Van 12.30 tot 14.00 uur op-
frissen bij het complex met lunch. 
Van 14.00 tot 16.00 uur iedereen 
even vrij om even naar het strand 
te �etsen, want het weer was fan-

tastisch en dus was dat zeer uit-
nodigend. Om 16.00 uur naar de 
vier Padelbanen om te gaan ten-
nissen of squashen. De ploegen 
waren ingedeeld door Robin en 
Rody legde de spelregels uit. Om 
16.30 uur werd er gestart en het 
programma duurde tot 18.30 uur. 
Wederom werd er volop gestre-
den en heel veel gelachen en uit-
eindelijk was het jonge dynami-
sche middenveld duo van de zon-
dag 1, Joery en Sten, dat als over-
winnaars uit de bus kwam en kon 
rekenen op een warm applaus. 
Na een 15 minuten durende �ets-
tocht dwars door de stad even 
opfrissen en om 20.00 uur de stad 
in voor een gezamenlijke diner, 
maar dat was niet te doen, veel te 
druk in de stad om met zo’n gro-
te groep een restaurant uit te zoe-
ken. Dat moet je echt ver van te 
voren regelen. Dus ook nu weer 
in groepen en zo ging iedereen 
eten wat hij wilde en wederom 
werd het een avond die vele zich 
nog lang zullen heugen of niet. 
De volgende morgen om 9.30 
uur ontbijt en daarna kamer op-
ruimen en om 10.30 uur weer 
�etsen naar het trainingsveld. 
Wederom een zeer gevarieer-
de training waarbij ook veel ge-
kopt moest worden. Van 12.30 
tot 14.00 uur opfrissen en lunch 
op het sportpark en daarna weer 
richting strand, want het weer 
was nog steeds goed en er was 
genoeg te beleven. Om 18.15 
uur �etsen weer inleveren en 
om 18.45 uur precies stond de 
bus voor het hostel om de groep 
naar het vliegveld te brengen. 
Om 23.55 uur werd er weer ge-
land op Schiphol waar de bus van 
Barry v/d Laan weer klaar stond 
om iedereen weer veilig naar F C 
Aalsmeer te brengen. Een groot 
woord van dank van Alexan-
der namens de spelersgroep aan 
sponsors, begeleidingsgroep 
Marco, Bas, Rody, Sjon, Vincent, 
bestuur, VVDZ en Barry voor dit 
prima georganiseerde voetbal-
weekend. Het was top!

Avontuur voor Oranje voorbij
Aalsmeerders bij het EK 
handbal in Trondheim
Aalsmeer - Het EK Handbal is 
afgelopen donderdag 9 janua-
ri van start gegaan in Trondheim 
in Noorwegen. Ook Nederland 
mocht voor het eerst deelnemen. 
Het Oranje team was ingedeeld in 
een sterke poule met Duitsland, 
Letland en Spanje. Een grote 
groep supporters was afgereisd 
naar Trondheim en heeft enthou-
siast in oranje out�t de Neder-
landse heren aangemoedigd. On-
der de fans ook diverse Aalsmeer-
ders, die hun favorieten kwamen 
toejuichen. Je�rey Boomhou-
wer en Samir Benghanem maken 
namelijk deel uit van de Oran-
je selectie. Je�rey is als handbal-
ler bij Aalsmeer begonnen, maar 
is nu al vele jaren actief in Duits-
land. Zijn familie woont (nog al-
tijd) in Aalsmeer en dus zaten on-
der andere vader Kees en broer 
Robin, die tot vorig jaar bij de top 
van Greenpark handbal behoor-
de, op de tribune. Mike van der 
Laarse is voorzitter van Green-
park Aalsmeer handbal en Sa-
mir is één van ‘zijn’ topspelers. De 
Multi-man is groot handbalfan en 
dus was ook hij in Trondheim om 
de Nederlandse handballers een 
hart onder de riem te steken.

Nederlaag tegen Duitsland
De Oranje heren zijn hun eer-
ste EK helaas met een nederlaag 
begonnen tegen Duitsland. De 
ploeg van bondscoach Erlingur 
Richardsson verloor van de EK-
winnaar van 2016 met 34-23 (rust 
15-13 achterstand). Je�rey Boom-
houwer scoorde twee maal en Sa-
mir Benghanem wist één maal de 
bal in de netten te krijgen.

Overtuigende winst op Letland
Zaterdag 11 januari wachtte de 

tweede wedstrijd. Dit keer was 
Letland de tegenstander en de-
ze ‘pot’ handbal wist Nederland 
overtuigend te winnen met 32-
24. Bij rust leidde Oranje al met 
16-10. Je�rey wist vier keer de 
keeper te passeren, Samir maak-
te één tre�er. Dezelfde dag speel-
den Spanje en Duitsland tegen el-
kaar en deze wedstrijd werd met 
33-26 gewonnen door regerend 
kampioen Spanje.

Verloren van Spanje
Maandag 13 januari kon opnieuw 
genoten worden van de ‘prachti-
ge vliegertjes’ van Je�rey en de 
‘mooie acties op de cirkel’ van Sa-
mir, want deze dag wachtte de 
wedstrijd tegen het sterke Span-
je. Helaas wisten de Oranjeheren 
de laatste poulewedstrijd niet te 
winnen van regerend Europees 
Kampioen Spanje. Nederland ver-
loor met 25-36 en is op het eer-
ste EK ooit uitgeschakeld. Neder-
land eindigt als derde in de poule 
van vier. De twee beste teams uit 
de poule gaan door naar de vol-
gende ronde en dus is het EK voor 
Oranje voorbij. 

Opgeheven hoofd
De heren gaan met opgeheven 
hoofd naar huis. Spanje en Duits-
land plaatsen zich voor de vol-
gende ronde. Ook de Oranje fans 
kijken met plezier terug op een 
geweldig eerste EK Handbal. Er 
is feest gevierd en �ink aange-
moedigd op de tribune. Zij gaan 
eveneens tevreden terug naar 
Nederland. De handballers Jef-
frey Boomhouwer en Samir Beng-
hanem krijgen vast een groots 
onthaal in hun ‘dorp’ Aalsmeer. 
Goed gedaan mannen, ook de 
laatste wedstrijd goed gespeeld 
en allebei gescoord, elk zelfs drie 
keer!

Jongens A ongeslagen
Intussen wordt er in Nederland 
‘gewoon’ verder gehandbald 
voor de beker. De Jongens A van 
Greenpark Aalsmeer zijn nog on-
geslagen in de landelijke com-
petitie. Zaterdagavond was het 
team te sterk voor Volendam en 
won met liefst 40-24.
Foto’s vanuit Trondheim: 
Mike Multi.

Wedstrijden 
veldvoetbal

Zaterdag 18 januari:
F.C.AALSMEER
Amstelveen.H 6 - F.C.A. 4 16.30 u
Vlug en Vaardig 4 - FCA 5 14.30 u
F.C.A. 6 - H.B.C. 3 14.30 u
FCA 35+1 - Portugal35+1 14.30 u
RKAVIC 45+1 - FCA 45+1 14.30 u
Vrouwen
F.C.A. V1 - R.K.D.E.S. V1 12.00 u
F.C.A. V2 - Tos-Actief V1 12.00 u
F.C.A. V3 - D.E.V.O.’58 V2 14.30 u
R.K.D.E.S.
Vrouwen
F.C.A. V1 - R.K.D.E.S. V1 12.00 u
S.C.W. 
S.C.W. 2 - Hertha 2 13.00 u
H.Y.S. 3 - S.C.W. 3 14.30 u 
S.C.W. 4 – F.C. V.V.C. 7 12.00 u
IJmuiden 45+1 - SCS45 + 14.30 u

Zondag 19 januari:
F.C.AALSMEER
F.C.A. 1 - N.F.C. 1 13.00 u
Kon.H.F.C. 4 - F.C.A. 3 14.45 u 
Bl.wit/Beursb 2 - F.C.A. 4 12.00 u 
Legm.vogels 4 - F.C.A. 5  12.00 u
R.K.D.E.S.
West.United 4 - RKDES 4 12.00 u
Sv.D.I.O.S. 5 - R.K.D.E.S. 5 14.30 u

Tafeltennis ATC Bloemenlust
David en Horst nieuwe 
dubbelspel-kampioen
Aalsmeer - Op de eerste woens-
dag van het jaar vindt bij de 
Aalsmeerse Tafeltennis Club Bloe-
menlust traditiegetrouw het dub-
belspel-kampioenschap plaats. 
De acht koppels kwamen zoals 
altijd door middel van loting tot 
stand, waarbij er naar gestreefd 
wordt dat het krachtsverschil tus-
sen de verschillende combinaties 
niet al te groot is. Gezien de di-
verse spannende partijen, die ge-
speeld werden, was dat ook dit 
jaar weer redelijk goed gelukt.
Na vier speelronden stonden 
maar liefst vier koppels aan de 
leiding met slechts één neder-
laag en drie overwinningen. Voor 
Mees v.d. Broeck en Dirk Biesheu-
vel kwamen vervolgens de ster-
kere tegenstanders, om te begin-
nen met Horst Krassen en David 
Klaassen die hen versloegen in de 
vijfde ronde, want voor hen bleef 
het bij deze 3 punten. Ook de an-
dere twee koplopers wonnen 
hun vijfde ronde-partij; Peter Vel-
leman en Johan Berk (van Rob Fa-
ber en Brian v.d. Heuvel), evenals 
Philippe Monnier en Bart Spaar-
garen, die Ton de Hollander en 

Ed Couwenberg de baas waren. 
Met nog drie duo’s aan de leiding 
ging de zesde en voorlaatste ron-
de van start. 
Philippe en Bart verslikten zich in 
Hathab en Frans, die langzaam 
maar zeker op stoom kwamen, 
terwijl Peter en Johan overtui-
gend wonnen van Mees en Dirk. 
Horst en David hadden aanvan-
kelijk nog de nodige moeite met 
Rob en Brian, maar met 10-12, 11-
3, 11-6 trokken ze toch aan het 
langste eind.
Dit resulteerde in de laatste ron-
de in een echte �nale tussen de 
twee overgebleven lijstaanvoer-
ders, met beiden slechts één ne-
derlaag; Peter en Johan (die al-
leen verloren hadden van Dirk 
Piet en Jan Spaargaren) tegen 
Horst en David (alleen verslagen 
door Philippe en Bart). 
Ondanks twee keer een behoor-
lijke voorsprong voor Peter en Jo-
han, wisten Horst en David de �-
nale toch in twee spannende 
games in hun voordeel te beslis-
sen (11-9, 12-10) en zodoende de 
nieuwe dubbelspelkampioenen 
van ATC Bloemenlust te worden. 

Van links naar rechts: Johan Berk en Peter Velleman (2e plaats), en Horst 
Krassen en David Klaassen (kampioensdubbel).

Heren derde, dames gedeeld tweede
RKDES handbalheren 
winnen van Atlantis 
Kudelstaart - De heren van hand-
balvereniging RKDES zijn het 
nieuwe jaar goed begonnen. In 
Dronten werd de hekkenslui-
ter, Atlantis verslagen. De dames 
kenden echter een slecht week-
end; de derby in De Kwakel tegen 
KDO werd kansloos verloren. In 
de heenwedstrijd hadden de he-
ren van RKDES met speels gemak 
van Atlantis gewonnen. Ditmaal 
moest de ploeg er echt voor vech-
ten. De start van de wedstrijd was 
gewoonweg slecht. Spelen met 
een harsloze bal bleek uitdagend. 
Van afstand schieten was feitelijk 
géén optie. Het eerste kwartier 
ging er dan ook nauwelijks een 
bal in, waardoor de ploeg met 8-4 
achter kwam te staan. Het spel-
beeld veranderde toen de aan-
vallend sterke Peter Kouwenho-
ven en Pascal Maarsen het veld 
in kwamen. Zij wisten uit 1 tegen 
1 situaties veel te scoren waar-
door de achterstand langzamer-
hand kon worden ingelopen. Na 
een ruststand van 11-11 startte 
RKDES de tweede helft wel goed 

en was na 10 minuten de wed-
strijd eigenlijk al beslist (13-18). 
De rest van de wedstrijd kwamen 
de Kudelstaartse heren niet meer 
in de problemen. Eindstand 21-
28. Door deze zege heeft RKDES 
de derde plaats steviger in han-
den gekregen. Aankomend week-
end speelt de ploeg weer uit; in 
Utrecht is HMS/Achilles 3 is dan 
de tegenstander. 

Uitdaging voor dames
De dames van RKDES stonden 
zondag voor een uitdaging; maar 
liefs drie spelers ontbraken in de 
derby tegen KDO. Sanne Maarse, 
Amber Haarsma en Britt de Lange 
waren allen op vakantie. Zij wer-
den node gemist. Het eerste kwar-
tier kwam de Kudelstaartse ploeg 
nog heel aardig voor de dag en de 
7-7 tussenstand gaf nog hoop op 
een goede a�oop. Helaas zakte de 
ploeg in de tweede 15 minuten 
volledig door het ijs. Niets lukte 
meer en KDO greep zijn kans. Niet 
alleen scoorde RKDES zelf niet 
meer, ook verdedigend klopte er 

niets meer van. Een 19-8(!) achter-
stand bij rust was het gevolg. De 
tweede helft stond voor de Ku-
delstaartse koploper dan ook in 
het teken van de schade zo be-
perkt mogelijk houden. Maar hoe 
zeer de dames ook hun best de-
den; het wilde zondag niet lukken. 
Tekenend was het aantal gemis-
te strafworpen, 7 in totaal. KDO 
liep ondertussen de ene break 
na de andere, waardoor de score 
snel verder opliep. Uitslag 37-19. 
Gelukkig kwam er zondagavond 
goed nieuws uit Zaandam; me-
de-koploper Volendam 2 was te-
gen Zaanstreek niet verder geko-
men dan een gelijkspel, waardoor 
RKDES nu samen met het Amster-
damse AHC ’31 op een gedeel-
de tweede plaats staat, één punt-
je achter Volendam. Aankomende 
zondag 19 januari spelen de da-
mes van RKDES thuis tegen staart-
ploeg Monnickendam. Een mooie 
gelegenheid om de smadelijke 
nederlaag weg te spoelen. Aan-
vang 10.40 uur in de Proosdijhal. 

Wedstrijden 
Basketbal

Zaterdag 18 januari:
 11.00 uur: 
Hoofddorp X12 - BVA X12
16.45 uur: 
Amstelveen V16 - BVA V16
17.00 uur: 
Hoofddorp MSE4 - BVA MSE2
20.30 uur: 
Flevo M. MSE1 - BVA MSE1
 
Zondag 19 Januari:
 13.45 uur: 
Amstelveen X14 - BVA X14
16.30 uur: 
Noorderhaven M18 - BVA M18
Alle wedstrijden worden uit ge-
speeld.

Winst Trudy en 
Marga bij Soos

Kudelstaart - Iedere donderdag-
middag is er voor 55+ers een ge-
zellige kaartmiddag in het Dorps-
huis ’t Podium te Kudelstaart van 
13.30 tot 16.30 uur. Op donder-
dag 9 januari is het jokeren gewon-
nen door Trudy Knol met 266 pun-
ten, Regina Gelein met 416 punten 
werd tweede en plaats drie was 
voor Bets Teunen met 463 punten. 
Bij het klaverjassen was de hoog-
ste eer voor Marga da Silva met 
6040 punten, gevolgd door Huub 
Bouwmeester met 5172 punten en 
Hans van Schuilenburg met 5112 
punten. Belangstelling voor de-
ze kaartmiddag? De vaste kaarters 
zouden nog graag enkele jokeraars 
erbij willen hebben en ook kla-
verjassers zijn van harte welkom. 
Neem voor inlichtingen contact op 
met Hans van Schuilenburg, pen-
ningmeester, via 06-12699009.

Klaverjassen bij 
BV Hornmeer

Aalsmeer - De allereerste klaver-
jaswedstrijd bij buurtvereniging 
Hornmeer is weer verleden tijd. 
Dat men er weer zin in had, was 
wel te merken aan de vele bezette 
tafels. De eerste prijs was voor het 
koppel Guda en Loes met 5486 
punten. Op de tweede plaats Ge-
orge Lemmerzaal en Jan Visser 
met 5443 punten en op drie zijn 
Ben Blom en Ben Bon geëindigd 
met 5296 punten. De poedelprijs 
was voor het koppel Rob en Corry 
Veenstra met 3375 punten.
Komende vrijdag 17 januari is 
er weer gewoon kaarten in het 
buurthuis aan de Dreef 1. Ieder-
een is van harte welkom. Aan-
vang is 20.00 uur, zaal open vanaf 
19.30 uur voor ko�e, thee en in-
schrijving.

Klaverjassen bij 
Geluksvogels

Kudelstaart - Zin in een gezel-
lige avond klaverjassen? Ieder-
een is van harte welkom bij kla-
verjasclub De Geluksvogels. Het 
hele jaar door wordt er op de 
woensdagavond vanaf 20.00 uur 
gekaart in het Dorpshuis te Ku-
delstaart. Op 8 januari is het kla-
verjassen gewonnen door Gerda 
Raadschelders met 5154 punten. 
Loes Versteeg werd tweede met 
5140 punten en Ben Bon derde 
met 5060 punten. De poedelprijs 
was deze week voor Guda Kluin-
haar met 3759 punten.

Deze krant is gedrukt 
op gerecycled papier.
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Nieuwe spelers van harte welkom
Fred Maas winnaar bij 
dinsdagavond darten
Aalsmeer - Op dinsdagavond 
7 januari mochten de dinsdag-
avond darters twee nieuwe deel-
nemers begroeten: Fred Maas 
en zijn zoon Paul. Ze zaten bei-
den in aanvangspoule A samen 
met Kees de Lange en Henk van 
der Stroom. Fred en Paul wonnen 
overtuigend alle partijen en uit-
eindelijk was Paul dit keer de baas 
over zijn vader. In poule B bleek 
Ben van Dam sterker dan Peter 
Bakker, Ans Engel en Iwan van 
Egdom. Er volgden halve kruis�-
nales waar Ben verloor van Fred 
en Peter redde het lang niet te-
gen Paul. Dat betekende dat Fred 
en Paul elkaar weer tegen kwa-
men, maar nu in de �nale. Paul 
stond op een �inke voorsprong, 
doch Fred wist als eerste zijn dub-
bel te raken en mocht zich de gro-
te winnaar noemen. Ben wist Pe-
ter opzij te zetten en werd zo der-

de. Ans was niet helemaal happy 
met haar optreden deze avond 
en tegen Kees lukte het haar ook 
niet om de winst te pakken. Vol-
gende keer vast weer beter. Henk 
kon Iwan de baas blijven, maar 
Iwan kon toch terug kijken op 
het afpakken van een leg van Pe-
ter eerder op de avond. Het uit-
gooien van een partij met de ver-
eiste dubbel blijkt voor velen een 
groot struikelblok, maar regelma-
tig oefenen zal toch eens vruch-
ten gaan afwerpen. Iedere man 
en vrouw vanaf 16 jaar is van har-
te welkom op de dinsdagavond 
vanaf 19.45 uur in buurthuis ‘t 
Middelpunt aan de Wilhelmina-
straat 55 Aalsmeer Oosteinde.
De ko�e staat klaar en het darten 
begint om exact 20.00 uur. Deel-
name is 2,50 euro per persoon 
per keer. De eerst volgende dart-
avond is 21 januari. 

Goed begin van 2020 voor 
sjoelers in Rijsenhout
Rijsenhout - Op donderdag 9 ja-
nuari werd er door Sjoelclub Rij-
senhout voor het eerst weer ge-
sjoeld in dorpshuis De Reede. De-
ze achtste sjoelavond van het sei-
zoen werd goed bezocht. In de 
vakantie hadden verschillende 
mensen, via de Facebookpagina, 
zich aangemeld om ook op deze 
avond te komen spelen. Hopelijk 
levert dit voor de vereniging wat 
extra leden op. 
Ook qua uitslagen is 2020 goed 
begonnen. Paul van den Berg 
weet met 2008 punten de eerste 
plaats in te nemen in de Hoofd-
klasse. De tweede plek is voor 
Marry Verhoeven met 1979 pun-
ten. Elisa de Jong is derde gewor-
den met 1961 punten. In de A-
klasse had Marjo Sym een goe-
de avond. Zij haalde in totaal 
1737 punten. Daarmee wint zij 
het net van Til Vermeer die met 
1722 punten tweede is gewor-

den. Gert Lanser haalde deze keer 
1698 punten en is hiermee derde 
geworden. Jan Joore staat deze 
avond met 1694 op nummer één 
in de klasse B. Met bijna honderd 
punten verschil is Willem Ro-
mijn tweede geworden. Hij haal-
de precies 1600 punten. Alie van 
Tol is op de derde plek geëindigd 
met 1591 punten. De top drie in 
de C-klasse ziet er als volgt uit: 
de eerste plek is voor Mahjan Ya-
ri met 1482 punten. Tweede is ge-
worden Simone Groen met 1474 
punten. Tot slot is Femmy Korte 
derde geworden met 1447 pun-
ten.
Op donderdag 23 januari is de 
volgende sjoelavond in dorps-
huis De Reede aan de Schouw-
straat. Ook dan wordt er gespeeld 
van 19.30 tot ongeveer 22.30 uur. 
Bel voor meer informatie naar 06-
25214082 of kijk op de Facebook-
pagina van Sjoelclub Rijsenhout.

Jo wint bij de 
OVAK-soos

Aalsmeer - De OVAK-soos op 8 
januari is gewonnen door Jo de 
Kruijf met 5315 punten. Plaats 
twee was voor Theo Bergkamp 
met 5159 punten, op drie is Henk 
Buskermolen geëindigd met 
5144 punten en op vier Ruud Bar-
tels met 5035 punten. De volgen-
de soos is op woensdag 22 janua-
ri vanaf 14.00 uur in het Parochie-
huis aan de Gerberastraat.

Hockeyvereniging zoekt vrijwilligers
Clubonderscheidingen 
bij Qui Vive uitgereikt
De Kwakel - Op vrijdag 10 januari 
was de drukbezochte en zeer ge-
zellige nieuwjaarsborrel van Qui 
Vive hockey in het clubgebouw. 
Dit jaar waren maar liefst ruim 70 
Qui Vivers en sponsors aanwe-
zig om een toast uit te brengen 
op het nieuwe kalenderjaar. Bij 
zijn verwelkoming bleef voorzit-
ter Rob Das toch even stilstaan bij 
de uitdaging om op korte termijn 
nieuwe vrijwilligers te vinden. 
Ook besteedde hij aandacht aan 
de plannen van de gemeente om 
de accommodatie te verplaatsen 
naar het gebied ‘Ruilverkaveling’ 
in De Kwakel. Het hoogtepunt van 
deze avond is altijd de uitreiking 
van de traditionele clubonder-
scheidingen. Allereerst werden El-
la Heemskerk en Britt Kleverkamp 
(speelsters van meisjes B3 en B1) 
naar voren geroepen omdat zij dit 
jaar de ‘Puppybak’ in ontvangst 
mochten nemen. Deze prijs is be-

doeld om één of een groep ac-
tieve jeugdige vrijwilliger(s) door 
toekenning van deze prijs te be-
danken en vooral ook te stimule-
ren om het vele goede werk voort 
te zetten. Rob Das: “Deze twee 
kanjers schrijven binnen de club 
historie omdat het nog nooit is 
voorgekomen dat leden binnen 
een periode van 3 jaar voor de 
tweede keer deze prijs krijgen uit-
gereikt. Zij zijn voor ons het voor-
beeld voor vele jeugd- en junio-
renteams. Twee fantastische mei-
den.” De ‘Hondenbak’, die bedoeld 
is voor één vrijwilliger (of groep 
vrijwilligers) die zich, vaak achter 
de schermen, enorm inzet om al-
lerlei zo vanzelfsprekend lijken-
de zaken te regelen, te organise-
ren en te begeleiden, werd dit jaar 
aan twee leden uitgereikt.
Diederik Nieuwenhuis kreeg de-
ze prijs als eerste. Rob Das: “Die-
derik is al lid sinds augustus 2009, 

Van links naar rechts: Diederik Nieuwenhuis, Britt Kleverkamp, Ella 
Heemskerk, Mark Holst en voorzitter Rob Das. Foto: Chris Cornelisse

Schakers verliezen van sterke LSG C
AAS B loopt thuis tegen 
eerste nederlaag aan
Aalsmeer - Afgelopen vrijdag 
trad AAS B thuis aan tegen het 
sterke LSG C. Het werd geen suc-
ces. Koen Beentjes had vooruit 
gespeeld en jammer genoeg ver-
loren. Als eerste was Ben de Leur 
klaar, met zwart in een Konings 
Indische partij dacht Ben de the-
orie te volgen en speelde in snel 
tempo, terwijl zijn tegenstander 
eonen van tijd verbruikte. 
Uiteindelijk kreeg Ben een aan-
val die eeuwig schaak op lever-
de. Niet slecht met zwart, maar 
gezien de wedstrijd niet genoeg. 
Thuis gekomen de partij in de 
computer ingevoerd en bleek dat 
het op zijn hoogst slechte theorie 
was en bluf! Op de onderste bor-
den dreigde al snel een catastro-
fe, Nico verloor zijn damevleugel, 
Kees werd weg geo�erd en Mar-

tin liet een dame binnendringen. 
Kees wist op wonderbaarlijke wij-
ze nog remise te bereiken, maar 
Nico en Martin gingen ten onder 
en de wedstrijd was al verloren. 
Olaf en Boudewijn deden goede 
zaken voor AAS door twee over-
tuigende overwinningen, maar 
het was niet genoeg. Marcel deed 
een heroïsche poging voor AAS, 
maar ging ten onder tegen de 
sterke schaker uit Veenendaal. 
AAS verloor uiteindelijk met 3-5. 
De nummers 6 tot en met 9 de-
graderen in deze poule des 
doods. Er is nog niets aan de hand 
voor AAS, maar de volgende ron-
de wacht de zeer sterke degra-
dant Leithen en is het alle hens 
aan dek. Voor details: www.aas.
leisb.nl en www.leisb.nl.
Door Ben de Leur

Darten bij Poel’s Eye in Dorpshuis
Jonny wint, Moreno en 
Ronald kampioen!
Kudelstaart - Vorige week vrij-
dag was de negende speelavond 
van de dartclub Poel’s Eye in het 
Dorpshuis van Kudelstaart. Er wa-
ren 43 deelnemers, de hoogste 
opkomst tot nu toe van dit sei-
zoen. Tot grote vreugde van de 
organisatie waren er ook veel 
nieuwelingen. Ook een oud ge-
diende als Jonny Nijs was aanwe-
zig. Jonny Nijs kwam niet vaak, 
maar als hij kwam toonde hij zijn 
klasse. Negen seizoenen geleden 
won hij voor het laatst een speel-
avond, nu won hij voor de vierde 
keer ooit. Marco Cornelisse was 
voor de tweede keer op rij de �-
nalist. Ronald Baars pakte op mi-
raculeuze wijze drie prijzen. Niet 
alleen won Ronald ten koste van 
Tjitte Miedema het tweede ni-
veau, ook had hij voor de twee-
de keer op rij de hoogste uit-
gooi van de avond, nu met een 
mooie 129 �nish. Het leek on-
mogelijk, maar mede dankzij de 
twee keer verdiende bonuspun-
ten van de hoogste uitgooi kwam 
Ronald precies op gelijke hoog-
te met Moreno Blom in de stand 
van de derde periode. Zodoende 
waren er twee Periode kampioe-
nen: Moreno en Ronald. Het was 
de dertiende periode ooit en de 
derde keer dat er twee winnaars 
waren. Voor Ronald was het niet 
alleen zijn tweede periode titel, 
maar ook de tweede keer dat hij 
de eer moest delen. Er waren er 
nog twee niveaus, hierover vol-
gende week meer.

Speelavond
Volgende week vrijdag 24 janua-
ri is de volgende speelavond. Het 
is de laatste speelavond vóór de 
Dutch Open in Assen, dit is tradi-
tioneel een drukke speelavond, 
dus wellicht is de opkomst wéér 
hoger. Het belooft dus weer een 
gezellige avond te worden. Elke 
darter kan zonder opgave voor-
af meedoen, de Poel’s Eye is laag-
drempelig en geschikt voor al-
le niveaus; hoe meer zielen hoe 
meer vreugd. Man en vrouw, jong 
en oud, iedereen speelt door el-
kaar, maar dankzij het vier niveau 
systeem komt iedereen op zijn ei-
gen niveau terecht. Deelname is 
geheel vrijblijvend. De inschrij-
ving sluit om 20.00 uur, deelna-
me kost vier euro en de minimum 
leeftijd is 15 jaar. Op de website 
www.poelseye.nl is nog meer in-
formatie te vinden. 

Winnaar Jonny Nijs toont klasse.

Wel winnaar combinatie-klassement
Jordy Buskermolen maakt 
duur foutje in strandrace
Kudelstaart - Drie jaar geleden 
kwam hij nog als winnaar over 
de streep, afgelopen zaterdag 11 
januari moest Jordy Buskermo-
len genoegen nemen met een 
achtste plek in de oudste top-
koers van het strandracen, Eg-
mond-Pier-Egmond. De biker uit 
Kudelstaart eindigde in het ver-
brokkelde peloton 47 seconden 
na de winnaar, de sterk soleren-
de beroepsrenner Sebastian Lan-
geveld. Oud-prof Johnny Hoo-
gerland werd tweede, Stijn Ap-
pel derde. Buskermolen was hal-
verwege de race al kansloos op 
de zege. Bij het verlaten van het 
strand bij de Noorderpier van 
Wijk aan Zee liet hij zich insluiten. 
“Een foutje dat je je niet kan ver-
oorloven als je mee wilt doen om 
de winst”, wist hij na het passeren 
van de �nish. “Ik begon ongeveer 
als vijftigste aan de terugweg met 
windkracht 6 in de rug. De eerste 
groepen lagen al ver voor en mij 
resteerde een lange inhaalrace. Ik 
heb daarna met een snelheid van 
soms 63 kilometer per uur alleen 
maar renners ingehaald, ook de 
favorieten Lars Boom, Rik van Bre-
da, Ramon Sinkeldam en Ivar Slik.”
Op de boulevard in Egmond ar-
riveerde Buskermolen op slechts 
22 seconden van een podium-
plek. Jordy: “Toch ben ik tevreden 
met mijn niveau. Daar hoop ik de 
komende weken nog de vruchten 
van te plukken.” Zijn eerstkomen-
de race is 26 januari in ‘s-Graven-
zande, daarna volgen wedstrij-
den in Rockanje, Noordwijk en 
Renesse (NK).

Kwartmarathon
Een dag na de strandrace wissel-
de Buskermolen zijn raceschoe-
nen in voor loopschoenen als 

deelnemer aan de kwartmara-
thon van Egmond. Na 10.5 kilo-
meter bereikte hij in 44.06 minu-
ten de �nish en werd eindwin-
naar van het combinatieklasse-
ment �etsen en lopen. 

NK veldrijden
Bij de nationale kampioenschap-
pen veldrijden in Rucphen be-
haalde Owen Geleijn (Rijsen-
hout) afgelopen zondag een tien-
de plaats in de categorie belof-
ten. Voor de renner van oplei-
dingsteam Jumbo Visma was het 
een tussendoortje in zijn voorbe-
reiding op het komende wegsei-
zoen. Geleijn moest 2.22 minuut 
toegeven op de internationale 
topper Ryan Kamp. Een dag eer-
der bezorgde Bart de Veer (Vree-
land) bijna een eerste titel aan 
het crossteam van de Aalsmeer-
se bloemisterijgroep Coloriginz. 
Bij de amateurs en sportklas-
sers werd De Veer, die ook lid is 
van UWTC Uithoorn, slechts met 
enkele centimeters verschil op 
de streep geklopt door Yannick 
Runhart. Coloriginz-teamgenoot 
Tommy Oude Elferink (Nieuw-
veen) werd vierde.

Jordy Buskermolen tijdens de 
strandrace. Foto: Rob Jansen

Matige scores eerste selectiewedstrijd
Nog flink trainen voor 
Aalsmeerse sjoelers
Aalsmeer - Zaterdag 11 janua-
ri is de eerste selectiewedstrijd in 
Heemskerk voor regio West ge-
sjoeld. Zeventig sjoelers streden 
om een goede uitgangspositie in 
de drie kwali�catierondes voor 
het NK in Barneveld in april. Vier 
van de zes sjoelrondes tellen mee 
voor de einduitslag. Jan Drent, de 
afdelingskampioen van 2019, won 
ook de eerste selectiewedstrijd 
van 2020, met een gemiddelde 
van 139,50. Cock Tukker van Sjoel-
club Aalsmeer werd derde met ge-
middeld 134,55. De dameskampi-
oene van 2019, Petra Houweling 
van Sjoelclub Aalsmeer, kwam niet 
aan haar normale niveau en ein-
digde als vijfde in de Hoofdklas-
se Dames. Jacqueline Heijnis van 
Sjoelcub Zaanstad ging er nu met 
de winst vandoor, voor de mooie 
tweede plaats van Marry Verhoe-
ven. Eerste plaatsen waren er voor 
Tim van Tiem (Heren B) en Karin 
Dijkstra (D-Klasse). In de B-klasse 
behaalde Albert Geleijn met ge-
middeld 135,25 de tweede plaats 
en in klasse C was deze twee-
de plek voor Hans van Leeuwen 
met gemiddeld 129,35. Alle sjoe-
lers klaagden over de sjoelbakken 
die afdeling West in Heemskerk 
neerzette. De volgende selectie-
wedstrijd moet voor velen beter 

gaan, dus nog even �ink trainen 
voor wedstrijd twee op 8 februa-
ri. Te beginnen vanavond, donder-
dag 16 januari, in Kudelstaart. Om 
20.00 uur begint in Dorpshuis ‘t 
Podium de volgende competitie-
wedstrijd op de oude, vertrouw-
de bakken. Nieuwe sjoelers zijn 
welkom. Kijk voor meer uitslagen 
en informatie op de website van 
Sjoelclub Aalsmeer: www.sjoel-
club-aalsmeer.nl. 

Karin Dijkstra, eerste plaats in de  
D-klasse.

is jarenlang speler en aanvoer-
der van de heren veteranen A ge-
weest en speelt nu in de heren ve-
teranen B. Daarnaast was hij veel 
seizoenen bij zijn kinderen mana-
ger en coach. Bovendien heeft hij 
het diploma CS+ scheidsrechter. 
Ik vind het een autoriteit op het 
veld. Diederik heeft ook een grote 
en belangrijke rol gespeeld bij de 
nieuwe opzet van de arbitrage en 
heeft collega Marcel Bon hierbij 
erg goed ondersteund. Alle waar-
dering hiervoor een meteen ook 
een rechtvaardiging om jouw de-
ze prijs te geven”. Ook Mark Holst 
kreeg terecht deze prijs. Hij is 
sinds april 2014 lid en speelt ook 
in heren veteranen B. Rob Das: 
“Mark is nog niet zolang verbon-

den aan de club, maar heeft in-
middels wel gedurende een paar 
seizoenen als trainingscoördina-
tor een nieuwe impuls gegeven 
aan het programma op de zon-
dagochtend van de stokstaart-
jes. Dit is een grote verantwoor-
delijkheid omdat je samen met 
jonge trainers/trainsters de aller-
jongsten binnen de club spelen-
derwijs kennis laat maken met de 
hockeysport. Dit vraagt om een 
gedegen en didactisch uitgeba-
lanceerd programma waarbij het 
plezier het belangrijkste is, maar 
ook de veiligheid zeker hoog op 
de lijst staat. Wij hopen dan ook 
dat wij jou door de uitreiking van 
deze prijs stimuleren om als vrij-
williger actief te blijven.” 

Keezen-avond in 
‘t Dorpshuis

Kudelstaart - Op donderdag 23 ja-
nuari kunnen liefhebbers, voor de 
eerste keer in dit nieuwe jaar, weer 
komen Keezen in dorpshuis Ku-
delstaart ‘t Podium. Het begint van 
lieverlee steeds drukker, maar ook 
gezelliger te worden. Zin om mee te 
doen? Geef je per koppel op bij het 
volgenden e-mailadres: keezeninku-
delstaart@gmail.com Zet in je mail 
de namen van het koppel en ver-
meld ook de telefoonnummers. Je 
krijgt dan van Robert van der Meer 
een bevestiging. Deelname is 5 eu-
ro per persoon en dat is dan inclusief 
een kop ko�e of thee voor aanvang. 
De Keezen-avond begint zo rond 
20.00 uur. Zorg dat je er bent!






