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Stationsweg 5 Aalsmeer 0297-324666

HARTELUST
Oosteinderweg 279, Aalsmeer
Tel. 0297-326454
info@hartelust.nl • www.hartelust.nl
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Burgemeesters openen
vernieuwde Raadhuis

Aalsmeer - Het vernieuwde en verduurzaamde Raadhuis is afgelopen zaterdag 24 januari officieel geopend door de burgemeesters Gido Oude Kotte en Jeroen Nobel. Laatstgenoemde, nu eerste burger in Den Helder, heeft tijdens zijn vijf jaar als waarnemend burgemeester van Aalsmeer de renovatie op gang gezet en
hier veel energie en toewijding ingestoken. “Wij zijn jou daar zeer
erkentelijk voor”, aldus burgemeester Oude Kotte. “Wij hoefden
alleen maar de puntjes op de i te zetten.”
In de hoogwerker
Het was een ‘stevige’ verbouwing
waar in 2018 een start mee is gemaakt. Het Raadhuis is nu duurzaam en toekomstbestendig met
onder andere overal led-verlichting, alle leidingen zijn vervangen, thermische isolatie aangebracht, een nieuwe lift gebouwd
en een dak vol zonnepanelen. Deze konden de bezoekers na de officiële opening met ‘bloemenmeisjes’ zelf aanschouwen door of
via het trappenhuis in het torentje naar het dak te lopen of door
buiten in de hoogwerker van de
brandweer te stappen en op grote hoogte gebracht te worden.
Naast de zonnepanelen bekijken
stonden degenen die zich omhoog lieten ‘takelen’, tevens nagenoeg oog in oog met bloemengodin Flora op haar sokkel en na-

tuurlijk kon ver over Aalsmeer uitgekeken worden. De animo voor
dit ‘bezoek in de lucht’ was groot.
Ook burgemeester Gido Oude
Kotte nam plaats in het ‘bakje’, net
als overigens onder andere oud- aal voor de heropening van Delft
burgemeester Joost Hoffscholte. naar Aalsmeer gehaald.
Met het plaatsen van een 3D print
van het Raadhuis werd de expoArchitect Berghoef
Het Raadhuis is een ontwerp van sitie geopend door burgemeesde Aalsmeerse architect Berg- ter Oude Kotte en Jack Steen. Een
hoef. In 1959 werd de bouw ge- bezoek overigens zeker waard en
start en op 19 februari in 1962 dit kan nog tot 20 februari in het
was de officiële opening. Dank- Raadhuis.
zij Berghoef en onder andere Tijdens de openingsdag mochten
Wiebenga bezit Aalsmeer diver- bezoekers door het hele Raadhuis
se architectonische hoogtepun- wandelen, de trouw- en raadzaal
ten. Van ‘beroemde’ Aalsmeer- bewonderen en in de eveneens
se huizen en gebouwen heeft prachtig gerestaureerde burgerJack Steen (naar aanleiding van zaal informatie opdoen bij divereen promotieonderzoek over ar- se kraampjes, onder andere van
chitectuur in 2019) een expositie de politie, die sinds 6 januari haar
samengesteld en deze is speci- politiepost heeft in het Raadhuis.
De openingsdag werd muzikaal
opgeluisterd door shantykoor De
Brulboeien.
Al met al een geslaagde en goed
bezochte dag én een uitstekend
uitgevoerde restauratie en verduurzaming. Het Raadhuis is
weer toekomstbestendig. “Een
waarlijk huis van democratie”, aldus burgemeester Oude Kotte
die tot slot alle inwoners bedankte voor hun geduld. Een jaar lang
regelmatig voor een dichte deur
en veel herrie door de verbouwing. Maar, het resultaat mag er
zijn. Aalsmeer kan trots zijn op
haar markante en ‘deftige’ Raadhuis.
Foto’s: www.kicksfotos.nl

PRAAT MEE OVER DE BEREIKBAARHEID
VAN AALSMEER!
Gemeente Aalsmeer werkt aan een Mobiliteitsagenda
Aalsmeer om de gemeente ook in de toekomst
duurzaam en veilig bereikbaar te houden.
We kunnen alleen goed beleid maken als we ook weten
wat er in de gemeente leeft, hoe inwoners, werkenden
en ondernemers zich bewegen en denken over de
bereikbaarheid van Aalsmeer.
Daarom staan er vanaf 3 februari de hele maand
twee enquêtes online. Een voor inwoners en een voor
ondernemers en instellingen. Wil je ook meedoen?
Ga dan naar www.aalsmeer.nl/mobiliteitsagenda en vul
de enquête in. Alvast bedankt voor je medewerking.
Daarnaast worden er in de tweede week van februari
enquêtes afgenomen onder OV-reizigers.
Wellicht komt u één van onze enquêteurs tegen.
Samen op weg naar een Bereikbaar Aalsmeer!
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Müller’s
Multi
Moorkop

Wij zijn met SPOED op zoek naar serieuze

BEZORGERS/STERS
Aalsmeer: Maximalaan/Zoete Veenstraat (165 kranten)

MEER WETEN? BEL TIJDENS KANTOORUREN: 0251-674433
EN VRAAG NAAR MARCO OF ROGIER
WWW.VERSPREIDNET.NL
INFO@VERSPREIDNET.NL

Straatroof bij bushalte
in Hortensialaan
Aalsmeer - Op zondag 26 januari is tussen 22.00 en 22.09 uur een
straatroof gepleegd in de Hortensialaan, nabij de rotonde bij de
Zwarteweg en de Dreef. Een inwoner, die op de bus richting Kudelstaart stond te wachten, werd
plots belaagd door twee personen. Een van hen pakte de inwoner stevig vast en bedreigde hem
met een mes of pistool. De ander
dwong de inwoner zijn mobiele
telefoon af te geven. Er ontstond
een schermutseling waarbij het
mobieltje op de grond viel en beschadigd raakte. De interesse voor
het mobieltje was hiermee weg.
Er werd gevraagd om de bankpas met pincode, maar de inwoner weigerde deze af te geven.
Juist op dat moment kwam de

bus aanrijden en renden de twee
daders weg. De inwoner is direct
veilig in de bus gestapt. Van de
persoon die het slachtoffer vasthield is geen signalement bekend.
Hij is al die tijd achter de inwoner
blijven staan. De andere dader is
een man van ongeveer 1.83 meter
lang. Hij was in het zwart gekleed,
had een capuchon op, droeg een
zonnebril (model aviator) en had
gezichtsbedekking tot over zijn
neus. Ook droeg hij handschoenen. Mogelijk zijn er inwoners die
de straatroof hebben zien gebeuren, de daders hebben zien rennen en wellicht zaten er passagiers in de bus die meer informatie kunnen geven. De politie hoort
het graag via 0900-8844 of (anoniem) via 0700-8000.
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DOKTERS
Weekend-, avond- en nachtdienst:
Huisartsenpost Amstelland,
Laan v.d. Helende Meesters 8,
Amstelveen, tel. 020-4562000.
Eerst bellen voor een afspraak.
www.huisartsenpost-amstelland.nl
Voor patiënten in de Haarlemmermeer, tel. 023-8908700.
APOTHEEK
Apotheek Groen
Drie Kolommenpein 1A Aalsmeer,
tel. 0297-324476. ma. t/m vr. 8.0018.00 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. 8.3018.00 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 antwoordapp. van uw eigen tandarts.
SLACHTOFFERHULP
Slachtofferhulp biedt gratis praktische, juridische en emotionele
ondersteuning aan slachtoffers en
betrokkenen van misdrijven en
verkeersongevallen. U kunt bij ons
terecht op verschil. spreekuren in
de regio, zonder wachtlijst. Bel voor
een afspraak of voor meer info.
0900-0101. www.slachtofferhulp.nl
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: 0203080750. 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

Kerkdiensten
Zondag 2 februari
Aalsmeerse Cama Gemeente
- In Wellant College, de Groenstrook, J.P. Thijsselaan. Zondag
10u. Dienst met Maurice Lubbers.
Alphakerk Amstelland
- In Dorpshuis Kudelstaart. Zondag 10u. Dienst.
Christelijke Geref. Kerk
- Lijnbaankerk, Lijnbaan. Zondag 10u. Themadienst in Open
Hofkerk met ds. J.A.C. Weij.
Oppasdienst kinderen 0-3 jaar
en zondagsschool voor jeugd
basisschool.
Doopsgezinde Gemeente
- Zijdstraat 55. Zondag 10u.
Dienst met ds. Paul F. Thimm.
Collecte: Lesbos Kara Tepe.
Oppas op aanvraag: oppas@
dgaalsmeer.nl.
Geref. Gemeente Nederland
- Chrysantenstraat 1a. Zondag
diensten om 10u. en 16.30u.
Protestantse Gem. Nederland
- Open Hof Kerk, Ophelialaan
247. Zondag 10u. ZWO-dienst
met ds. Teus Prins m.m.v. koor
Anthem.
Hervormde Gemeente
Aalsmeer
- Dorpskerk, Kanaalstraat. Zondag 10u. Dienst met ds. G.H.
de Ruiter, Aalsmeer. Organist:
R. Postma. Om 17u. Kamptrainingsdienst.
- Oosterkerk, Oosteinderweg
269. Zondag om 10u. Dienst
met ds. S. Zijlstra uit Haarlem.
Organist: Theo Griekspoor.
Levend Evangelie Gemeente
- Kruisweg 55, Aalsmeerderbrug. Zondag 10u. Samenkomst. Spreker: Christiaan van
der Wolf. Babyoppas en apar-

te bijeenkomsten voor kinderen. Vertaling in het Engels en
Spaans. Om 19u. Baan7 jongerendienst.
Ned. Geref. Kerk
- Het Lichtbaken, Aalsmeerderweg 751, Rijsenhout. Zondag
10u. Dienst met ds. J. Weij in
CGK (themazondag).
RK Karmelparochie
- Karmelkerk, Stommeerweg.
Zaterdag 17u. Woordcommunieviering in Kloosterhof met
A. Blonk. Zondag om 9.30u.
Eucharistieviering m.m.v. Karmelkoor en 14u. Poolse dienst
met Andrzej in Karmelkerk.
Woensdag 10.30u. Eucharistieviering. Na afloop koffie.
Oud Katholieke Kerk
- Oosteinderweg 394.
Roemeens-orthodoxe Parochie:
Zondag 9u. Utrenia en 10.30u.
Heilige Liturgie. Voorganger:
Father Ioan.
Protestantse Gem. Rijsenhout
- Ontmoetingskerk, Schouwstraat. Zondag 10u. Dienst
met Marijke Gehrels uit Amsterdam.
Samen Op Weg Kudelstaart
- De Spil, Spilstraat, Kudelstaart.
Zondag 10u. Dienst met ds. J.
van Walsum uit Alblasserdam.
RK St. Jan Geboorte
Kudelstaart
- RK kerk, Kudelstaartseweg.
Zondag 11u. Eucharistieviering m.m.v. kinderkoor.
Begra Bijbelstudie
- Bijbelstudie-avond op maandag in gebouw Mendel, Zwarteweg 98. Op 3 februari om
20u. met drs. Steve van Deventer.
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Aalsmeer - Zondag 26 januari vond in Café op de Hoek in Kudelstaart de cheque-uitreiking
plaats door TeamTimmerman aan
de Mike Multi Foundation. TeamTimmerman zet zich jaarlijks in
voor een ander goed doel. Door
middel van verschillende activiteiten wordt er geld bijeen gebracht wat ten goede komt aan
het gekozen goede doel. Voor het
jaar 2019 was het de beurt aan de
Mike Multi Foundation. In een gezellige, informele sfeer, namen
Mike en Heidi, namens de Mike
Multi Foundation, de cheque ter
waarde van 4.038,30 euro in ontvangst. Beiden waren aangenaam verrast door de hoogte van
het bedrag. Het geld is onder andere bijeen gebracht door de verkoop van gesponsorde bloemen
en planten tijdens Koningsdag.
Daarnaast hebben 14 leden van
TeamTimmerman begin september vorig jaar de Otztaler Radmarathon gefietst, een tocht van 238
kilometer met zware beklimmingen door de Oostenrijkse en Italiaanse Alpen. Diverse leden hadden sponsors gevonden, wat na
het succesvol volbrengen van de
tocht, met elkaar een mooi bedrag opleverde. Eind september
stond, zoals ieder jaar, de Tour de
Poel op de agenda. Een fietstocht
voor jong en oud, recreanten en

fanatieke fietsers. Het inschrijfgeld komt altijd in z’n geheel ten
goede aan het goede doel. Helaas was deze tocht dit jaar afgelast vanwege het slechte weer. De
tocht viel letterlijk in het water,
het regende die bewuste dag van
’s morgens vroeg tot ’s avonds
laat. Ondanks het mislopen van
deze inkomsten was TeamTimmerman toch in de gelegenheid
een mooi geldbedrag te overhandigen. Mike bedankte voor de financiële bijdrage. De Foundation
heeft als doel het mogelijk maken
en bevorderen van sporten voor
mensen met een lichamelijke en/
of verstandelijke beperking. Het
geld krijgt hiermee dus een goede bestemming.
DownTown Ophelia
Ook haalde Mike in zijn dankwoord meteen het door TeamTimmerman gekozen goede doel
voor 2020 aan, namelijk: DownTown Ophelia. Dit doel draagt hij
zelf ook een warm hart toe. TeamTimmerman hoopt dat dit nieuwe jaar weer net zo succesvol
mag zijn, zodat DownTown Ophelia de ondersteuning krijgt die
het nodig heeft. Meer informatie
en het laatste nieuws over TeamTimmerman is te vinden op facebook of op www.teamtimmerman.nl.

Amstelland - In februari organiseert de Bibliotheek Amstelveen
Stadsplein voor het eerst een vierdelige collegereeks speciaal voor
ouderen. Het onderwerp dat deze maand centraal staat is: ’75 jaar
bevrijding, operatie Market Garden.’ Het is misschien lang geleden dat er voor het laatst plaats
genomen is op de collegebanken, maar dit betekent natuurlijk
niet dat de nieuwsgierigheid en
behoefte aan nieuwe kennis verdwenen zijn. Er zijn heel veel studenten en starters die het leuk
vinden om de kennis uit hun vakgebied te delen met geïnteresseerden. Stichting ‘Oud geleerd,
jong gedaan’ zag hierin de moge-

Handwerken in
het Lichtbaken
Rijsenhout - Op woensdag 5 februari staan om 10.00 uur in het
Lichtbaken aan de Aalsmeerderweg in Rijsenhout koffie en thee
weer klaar. Neem een breiwerk,
haken patchwork of andere hobby mee. Ook zonder dat, welkom
hoor! Leuke patronen of iets gemaak? Neem het mee! Naast
handwerken is het zeker fijn om
(nieuwe) mensen te ontmoeten.
Daarom is iedereen uit Rijsenhout hartelijk welkom. Voor meer
inlichtingen kan contact opgenomen worden met Adrie van Limpt
via 0297-320799 of met Gre Tuinstra via 0297-331545.
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Aalsmeer - Op wensdag 5 februari is er van 9.30 tot 11.30
uur inloop en ontmoeting onder het genot van een kopje koffie of thee. Ook wordt van 9.30
tot 10.30 uur de Taal-Inn gehouden. Komt u uit het buitenland
en wilt u het Nederlands beter
leren spreken en schrijven? Doe
dan mee. Er zijn geen kosten aan
verbonden. Belangstellenden zijn
hartelijk welkom bij deze activiteiten van de Oost-Inn in de Mikado aan de Catharina Amalialaan 66. Voor inlichtingen: 0297en motivatie worden beoordeeld 325636 of 0297-321636 of kijk op
door drie juryleden, te weten de website hervormdaalsmeer.nl/
wethouder Wilma Alink, Franka oosterkerk
Riesmeijer (medewerkster Boekhuis) en Maarten Spaan (lees- en
mediaconsulent van Bibliotheek
Amstelland). Het Bacchuspubliek,
de experts als het ware, stemt ook
mee. Als de stembriefjes zijn geteld zal de nieuwe dorpsdichter van Aalsmeer bekend zijn en Aalsmeer - Op vrijdag 31 januade sjaal en felicitaties krijgen van ri wordt weer een Taizégebed geBram Landzaat, die vier jaar de- houden in de Karmel. De broeze taak heeft vervuld. Een mooie ders van Taizé in Frankrijk met
avond met wat creatieve span- hun vieringen zijn een begrip. Zoning die begint om 20.00 uur. De als ook gebruikelijk in de oecutoegang is gratis en iedereen is menische broederschap van Taizé
van harte welkom in cultureel ca- zullen eenvoudige liederen, gebed, bijbeltekst en stilte elkaar affé Bacchus in de Gerberastraat.
wisselen. Karmel Aalsmeer aan de
Zwarteweg 36 heeft een kleine
kert wel eens. Maar liefst één op kapel in huis. Zij stelt deze kapel
de vier Nederlanders is hier dage- open om met elkaar aanstaande
lijks meer dan een uur mee bezig. vrijdag een meditatieve viering
Veel mensen blijven tobben over te houden vanaf 20.30 uur. Daarbijvoorbeeld geld, kinderen, werk na is er gelegenheid om elkaar te
of gezondheid zonder een stap ontmoeten. Aardig misschien om
verder te komen. Herkent u zich eens mee te vieren! Welkom.
hier in en wilt u minder piekeren?
Dan is de cursus ‘Minder Piekeren’
iets voor u/jou. Veel problemen,
zoals niet lekker in je vel zitten,
somberheid en stress, hebben te
maken met verkeerde manieren
van denken. In de cursus van Prezens leert u om anders te denken. Kudelstaart - Op woensdag 5 feWant anders denken helpt om je bruari houdt de SOW gemeente
beter te voelen. De cursus start haar maandelijkse koffie-inloop
op donderdag 27 februari en is in gebouw de Spil aan de Spilvan 9.30 tot 11.30 uur bij Amstel- straat 5, zijstraat van de Bildermere aan de Laan van de Helen- dammerweg. De aanvang is 10.00
de Meesters 433 in Amstelveen. uur, iedereen is welkom en de toeDe cursus bestaat uit vijf bijeen- gang is gratis. Koffie en thee staan
komsten. Deelname is kosteloos. klaar. Er zijn mogelijkheden om
De cursus is bedoeld voor men- een kaartje te schrijven aan ziesen in Amstelland. Informatie en ke mensen of om een gesprek van
aanmelding via 088-7885015 of mens tot mens te hebben. om ook
en neem gerust iemand mee.
via preventie@prezens.nl

Verkiezing tijdens Gedichtendag
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Aalsmeer - Tijdens de Gedichtendag vanavond, donderdag 30 januari, in cultureel café Bacchus
wordt de nieuwe dorpsdichter
van Aalsmeer gekozen. Vóór de
pauze zijn de themagedichten
aan de beurt die de ‘Toekomst’
belichten. Zeventien dichters uit
Aalsmeer en omstreken hebben
hun woorden gekozen. Van deze
gedichten is een bundel gemaakt
die te koop is voor 5 euro. KCA
heeft als muzikale gast Petra Rosa bereid gevonden om met haar
harp een speciale sfeer te creëren. Na de pauze is de verkiezing
van de dorpsdichter die zal gaan
tussen Marcel Harting, Sem van
Hest en Jan Daalman. Hun poëzie

s s in e
Pie e en’
Amstelland - Ziet u altijd beren
op de weg? Bent u kampioen piekeren? Of voelt u zich vaak gespannen? Maakt u zich zorgen en
ligt u daar ’s nachts wakker van? U
bent niet de enige! Iedereen pieEvangelisatiekring
- Bijbelstudieavond op dinsdag
in om de twee weken in Ontmoetingsruimte Ons Tweede Thuis, Jasmijnstraat 33. Op
4 februari om 20u. met Hoite
Slagter over ‘Het getuigenis
van Christus in de Psalmen’.
Radio-uitzendingen
- De kerken en gemeenten verzorgen voor Radio Aalsmeer
wekelijks uitzendingen. Dinsdag van 18 tot 24u. Kabel 99.0
en ether 105.9.
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lijkheid om vraag en aanbod aan
elkaar te koppelen. Een student
die vol passie over zijn vakgebied
vertelt voor een zaal vol ouderen die ontzettend nieuwsgierig
zijn naar wat er allemaal bekend
is over dit onderwerp. Leer alles
over het onderwerp ’75 jaar bevrijding’ en ontmoet mensen die
hier ook geïnteresseerd in zijn.
Eén kaartje geeft toegang tot alle vier de colleges. Uiteraard is
het niet verplicht om alle vier de
colleges te bezoeken. De colleges zijn op de vrijdagen 7, 14, 21
en 28 februari van 11.00 tot 12.00
uur in Bibliotheek Amstelveen
Stadsplein. Leden van de Bieb
betalen 10 euro en niet-leden 15
euro. Kaartjes zijn te koop via de
website van de bibliotheek: www.
debibliotheekamstelland.nl
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Donderdag, vrijdag en zaterdag

Aalsmeer - De maandelijkse
techno boilerroomsessies in het
café van N201 zijn een groot succes. Talloze bekende en minder
bekende dj’s uit het Technocircuit hebben al achter de knoppen gestaan en deze keer is het
de beurt aan Miguel Cabral, Warren-B en Miss So-Riel. Warren B is
tevens de organisator van Heroes
of Techno op 7 maart in P60 Amstelveen waar ook enkele bekende gezichten uit het Nachtruis
team optreden. Nachtruis x Dj-café begint vanavond, donderdag
30 januari, om 19.30 uur en de entree is gratis.

houdt. Het thema is wereldwijd
en er is een verplichte dresscode:
zonder gepaste outfit geen toegang. Het feest is op het moment
van schrijven bijna uitverkocht,
dus haal nog even snel je kaarten (à 10 euro) online, ticketlink
is te vinden op Instagram en Facebook: Dorstfeesten. Optredens
van zowel bekende artiesten als
dj’s deze avond, die allemaal geheid voor een feestje gaan zorgen: Zing mee met Tiroler zangeres Jopie Vogelzang en swing
mee met de dj’s Vossie, Nelis,
Menno Drost en Aversion. Leeftijd: 16+, ID verplicht. Zaal N201
aan de Zwarteweg open vanaf
22.00 uur.

Livemuziek
Vrijdag 31 januari twee bands live
op het N201 podium: ‘Casual Six’ Robin Kesting uit Aalsmeer is ‘Averis een Haarlemse band met een sion’ en een rijzende ster in het
divers repertoire bestaande uit hardstyle circuit.
rock, blues en pop covers, maar
ook eigen werk. ‘10AM’ speelt bekende pop- en rockclassics van jaren zestig tot heden. Beide bands
zijn klaar voor een feestje en je
kunt er bij zijn voor nop! Zaal
open 20.00 uur, entree gratis.
‘Gek feestje’
Zaterdag 1 februari wordt een
weergaloze avond in N201 met
‘Dorst’ voor iedereen vanaf 16
jaar die wel van een gek feestje

Feestelijke middag met Bob,
Gon en Duo Dona è Mobile
Aalsmeer - Zondag 2 februari zal
het weer feest zijn in de bovenzaal van De Oude Veiling. Bob &
Gon komen hun belofte na aan
het publiek. Vorig seizoen was
het duo Dona è Mobile te zien
en te beluisteren na de pauze.
Hun optreden was zo ongelooflijk geestig en melodisch dat er
om meer werd gevraagd. “Willen
jullie volgend seizoen weer Dona
è Mobile? Dan gaan wij daar voor
zorgen!” Het geweldige Duo is dit
seizoen voor en na de pauze te
zien en te beluisteren. Dit tot grote vreugde van de liefhebbers van
licht klassieke muziek. Wat maakt
deze dames nu zo populair? Het
is de interactie met het publiek,
hun muziek keuze; van de meest
bekende opera schlagers die uit-

nodigingen tot heerlijk meezingen tot de jaren dertig en Venetiaanse klanken. De uitbundige
kostuums, de vrolijk ondeugende
anekdotes en de prachtige begeleidende harp klanken. Wie de recensie leest komt alleen maar lovende woorden tegen. Voor wie
even de grijze dagen wil doorbreken met warme klanken: Er zijn
nog enkele losse kaarten te verkrijgen bij Wijnhandel Wittebol (à
21.50 euro, betaling contant). Het
sfeervolle concert - dat mede mogelijk wordt gemaakt door KCA begint om 15.30 uur, de zaal gaat
open om 14.45 uur. Dan branden de kaarsen, liggen de rozen
op tafel, is het geluid optimaal en
straalt het licht theater rood.
Janna van Zon

The Nirvanas zondag uitverkocht

Madonna undercover op
16 februari in The Shack
Oude Meer - Het optreden van
The Nirvanas, tribute to Nirvana
aanstaande zondag 2 februari in
The Shack is uitverkocht. Voor de
weken erna staan er maar liefst
drie fenomenale undercoversessies op het programma. Het concept van onze undercoversessies
is inmiddels welbekend: artiesten
uit veelal bekende Nederlandse bands, brengen in een speciaal samengestelde muziekformatie een spectaculaire ode aan ‘de
muzikale groten der aarde’. Kwaliteitscovers, muzikaal perfect
neergezet en iedere keer weer
een andere muziekstijl, dus voor
ieder wat wils. Ben je fan van Madonna? Zorg dan dat je zondagmiddag 16 februari in The Shack
bent. Drummer Chris van der
Meer heeft een geweldige band
om zich heen verzameld en heeft
in Eve McKing de perfecte zangeres gevonden die in de huid
kruipt van The Queen Of Pop. Een
middag lang hits: van ‘Like a Virgin’, via ‘Material Girl’ tot ‘Music’ en
nog veel meer!

der andere The Police en Supertramp undercover) samen met
een stel fantastische muzikanten een ode aan het werk van Peter Gabriel. Peter Gabriel scoorde hits met nummers zoals ‘Sledgehammer’, ‘Solsbury Hill’ en ‘In
Your Eyes’, en was het creatieve
brein achter Genesis. Zondag 23
februari mag The Shack niemand
minder dan Vedran Mircetic (gitarist van De Staat) verwelkomen
op het podium. Samen met topband Grand East brengt hij een
indrukwekkende selectie van het
oeuvre van Canned Heat. Canned
Heat is opgericht in 1965 en tot
op de dag van vandaag onlosmakelijk verbonden met Woodstock.
De muziek en attitude van
Canned Heat trok een grote aanhang en vestigde de band als een
van de populaire acts van het hippietijdperk. Nummers als ‘Going
Up the Country’ en ‘On the Road
Again’ werden grote internationale hits. Een echte aanrader voor
liefhebbers van blues, rock en
heerlijke ritmes uit late jaren zestig vibe.
Peter Gabriel en Canned Heat
The Shack is op zondag 16 februOp zowel zaterdag 22 als zon- ari open vanaf 15.00 uur. Madondag 23 februari staan er twee un- na undercover begint rond 16.00
dercover pareltjes op het podi- uur en de entree is 10 euro. Kijk
um van The Shack. Zaterdag 22 voor meer informatie op: www.
februari brengt de onnavolgba- the-shack.info. Adres: Schipholre Bauke Bakker (bekend van on- dijk 253b in Oude Meer.

▲

Nachtruis Dj-café, bands
en ‘Dorst’ in N201
30 JANUARI

Vrijdag en zaterdag in Bacchus

Negen acts op Voorheen
Akoestische Avonden
Aalsmeer - De befaamde akoestische-muziekavonden in Bacchus vinden dit weekend, vrijdag
31 januari en zaterdag 1 februari,
weer plaats. Dit keer worden de
bezoekers getrakteerd op negen
(semi)-akoestische acts. Een uitgebreid scala aan instrumenten
(akoestische gitaren, percussie,
saxofoons, piano en meer) zijn dit
weekend weer te beluisteren.
Kom naar de Voorheen Akoestische Avonden en laat je verrassen. Op vrijdag 31 januari
door het duo Kirsten Spaargaren
(zang) en Jan David de Haan (gitaar en piano), The Griffins, Laat
Maar, Merel en John en voor een
verrassende afsluiting deze eerste dag draagt ‘Roedel’ zorg.

ook door Cees, Ab, Jan, Maureen,
Roos, Harry, Paul, Maricke, Bart,
Jasper en Walter.

Vleugje metal en dieren
Zaterdag 1 februari start stevig
met de band ‘Spassamok’, gevolgd door speciale optredens
van ‘Ten Beers After’, ‘Kentucky
Fried Pelican’ en ‘Black T’s’.
Spassamok is een Noord-Hollandse coverband die een stevige en overtuigende mix van
rock, grunge en een vleugje metal neerzet. Ga het zien met Vincent Kostons (zang), Richard Verkerk en Bas van der Graaf (gitaar
en zang), Joost Lechner (bas) en
Steven Vaasen (drums). Ten Beers
After koos dit jaar voor het thema: dieren. En om inspiratie op te
Kleinkunst en pop
doen is de band (Cees, Job, Jacko,
‘The Griffins’ bestaat uit zes ge- Jan-Willem, Anne Kee en Dorine)
talenteerde zangeressen (Merel, een dagje naar de dierentuin geCynthia, Rosalie, Wendeline en weest en er is een kleine menageElise), die swingende soul, groovy rie bij elkaar verzameld: paarden,
jazz, ontroerende kleinkunst en kippen, bijen, olifanten, maar
Franse pop ten gehore brengen, welke liedjes horen daarbij...
onder leiding van vocal coach
Caroline van Bavel en met bege- Geboortejaar
leiding van pianist Rick Pieper. Na deze vast weer humoristische
Daarna gaan de spots aan voor presentatie is het podium voor
het duo ‘Laat Maar’. Marit Entho- Kentucky Fried Pelican. Kim Veltven en Sabine van der Gragt spe- man, Sander de Vries, Boris Boulen zowel pop als cabaretcovers. wense, Bas Bouwense, Ab HanDe focus ligt op de tweestemmi- sen en Nicolette Pecht brenge zang, met piano en gitaar als gen nummers uit hun geboortebegeleiding. De meiden hopen jaar! Voor de afsluiting op de zahun publiek te kunnen raken met terdagavond en de afsluiting van
mooie liedjes, maar ook keihard de Akoestische Avonden wordt
mee te laten zingen met hits. Dit verzorgd door de ‘Black T’s’, beoptreden is vast een voorproefje staande uit Joris van der Sande
op hun optreden op 7 maart in (drums), Valerie van der Linden
cultureel café Bacchus.
(zang), Ron Schlesinger en Michael Echthuizen (gitaar), Leon
Techno Fanfare
Kenens (bas) en Marit Enthoven
Na dit volgt nog een duo, geen (toetsen).
onbekenden in Bacchus: Merel Cultureel café Bacchus in de GerMeijdam op zang en John van de berastraat gaat vrijdag en zaPolder op gitaar en zang. En tot terdag open om 20.30 uur. Aanslot is het tijd voor ‘Roedel’. Een vang eerste act beide dagen rond
Techno Trans Fanfare met veel 21.00 uur. Entree: 5 euro (inclusief
saxen, trambones en trompet- 1 consumptie) per avond. Wees
ten. Chaos verzekerd en lawaai op tijd, vol is vol.

Bloemsierkunstenaar en fotostylist

ate a a o iete fil
van Elize Eveleens
Aalsmeer - Op zaterdag 1 februari zal Elize Eveleens haar favoriete film delen en toelichten. Elize is
bloemsierkunstenaar en fotostylist bij haar bedrijf Klim producties. Ze is ook arrangeur bij het
Aalsmeer Flower Festival.

gezegd een nogal merkwaardige opvoeding heeft genoten. In
haar gezin ging nou nooit eens
iets normaal. Al van jongs af aan
werd ze samen met haar broer
voor het karretje van hun ouders
gespannen die altijd uit waren op
een stunt. Hun artistieke ambities
kennen geen emotionele grenzen. Het leven is een groot kunstwerk van hun ouders, die hun kinderen hiervoor uitbuiten. Is hun
plotselinge verdwijning dat soms
ook?
Thematisch valt dit verhaal niet
in een specifiek genre. Het is een
combinatie van drama, komedie en mysterie. Een bizarre vertelling waarin broer en zus ieder
hun eigen blik op de verdwijning
hebben. Vanuit deze ervaringen
wordt een blik geworpen in een
compleet verknipte familie. De
kijker moet zelf de juiste versie
De favoriete film van Elize is een zien te kiezen. Zaterdagavond 1
verfilming van een psychologi- februari in De Oude Veiling (bosche roman. De hoofdpersoon venzaal), Marktstraat. Aanvang is
is een actrice die op zijn zachtst 20.30 uur, entree: uw/jouw gift.

Foto-expositie 60 jaar Fotogroep Aalsmeer in De Oude Veiling en Cultuurzolder,
Marktstraat. T/m 31 januari.
Ouderensoos in Dorpshuis Kudelstaart van 13.30 tot 16.30u.
Ouderensoos 55+ in ‘t Middelpunt, Wilhelminastraat vanaf
13.30u.
Nieuw expositie ‘De mens, de
naakte waarheid’ in het Oude
Raadhuis, Dorpsstraat. Open
do. t/m zo. 14 tot 17u. Zaterdag officiële opening om 16u
Sportinstuif voor jeugd 6-12jr.
in gymzaal Rozenstraat van
14.30 tot 15.15u. Wekelijks.
Nachtruis dj café in N201,
Zwarteweg van 19.30 tot 23u.
Sjoelcompetitie in Dorpshuis
Kudelstaart vanaf 20u.
Gedichtendag en verkiezing
dorpsdichter in Bacchus, Gerberastraat vanaf 20u.

2 FEBRUARI

Bob & Gon met Duo Dona è Mobile in De Oude Veiling, Marktstraat vanaf 15.30u.
Open vanaf 14.45u.

3 FEBRUARI

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.
Sportinstuif voor jeugd 6-12jr.
in Proosdijhal Kudelstaart van
15.30 tot 16.15u. Wekelijks.
Wijkoverleg Hornmeer in
buurthuis, Dreef 1 vanaf 20u.
Wijkoverleg Stommeer over
o.a. Seringenpark in Parochiehuis, Gerberastraat vanaf 20u.
Bijeenkomst Postzegelvereniging met veiling en expositie
in Parochiehuis, Gerberastraat
vanaf 20u.

31 JANUARI

Exposities ‘Bomen in beeld’ en
mozaïek ’Bloemen’ in Flower
Art Museum, Kudelstaartseweg. Open: vrijdag tot en met
zondag 11 tot 17u. Tot 5 april.
Kaartavond BV Hornmeer in
buurthuis, Dreef v/a 20u.
Eerste avond ‘Akoestisch festival’ in Bacchus, Gerberastraat
vanaf 21u.
Livebands ‘Casual Six’ en
‘10AM’ in N201, Zwarteweg.
Open vanaf 20u.

4 FEBRUARI

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, Wilhelminastraat vanaf 19.45u.
Popquiz in café Joppe, Weteringstraat vanaf 20.30u.

4 FEBRUARI

1 FEBRUARI

Expositie 8th Air Force in Crash
Museum in fort Aalsmeer te
Aalsmeerderbrug, 11 tot 16u.
BeNe League handbal: Greenpark Aalsmeer tegen Achilles
Bocholt in De Bloemhof, Hornweg vanaf 19u.
Voorstelling ‘Contrast’ door Op
en Top Vrouw in Dorpskerk,
Kanaalstraat vanaf 20u.
Keezenavond voor koppels bij
FC Aalsmeer in clubhuis, Beethovenlaan vanaf 20u.
Favo Film van Elize Eveleens in
De Oude Veiling, Marktstraat
vanaf 20.30u.
Tweede avond ‘Akoestisch festival’ in Bacchus, Gerberastraat
vanaf 21u.
Feest Dorst met optredens en
dj’s in N201 vanaf 22u.

Inloop bij Oost-Inn van 9.30
tot 11.30u. in De Mikado, Catharina Amalialaan 66.
Handwerken in het Lichtbaken, Rijsenhout vanaf 10u.
Koffie in de Spil, Spilstraat Kudelstaart vanaf 20u.
Spel- en koffieochtend in Hofplein, Clematisstraat, 10-12u.
Walking Football voor 60+ bij
FCA, Beethovenlaan van 10
tot 11.30u.
Rollator Wandelclub bij sportcentrum De Waterlelie, Dreef
van 10.30 tot 11.30u.
OVAK-soos in Parochiehuis,
Gerberastraat vanaf 14u.
Klaverjassen bij De Geluksvogels in Dorpshuis vanaf 20u.

6 FEBRUARI

Sportinstuif voor jeugd 6-12jr.
in gymzaal Rozenstraat van
14.30 tot 15.15u. Wekelijks.
Ouderensoos in Dorpshuis Kudelstaart van 13.30 tot 16.30u.
Sjoelcompetitie in dorpshuis de Reede, Rijsenhout van
19.30 tot 22.30u.

STAGE
MUSIC SHOP
AANBIEDING:

Dé vioolspecialist

NIEUW:

Koptelefoon
‘Gatt Audio’ (prof.)
vanaf € 35,90

Bariton ukelele
‘Mahalo’
vanaf € 69,95

Westerngitaar
‘Timberland’
vanaf € 129,-

Groot assortiment
kindergitaren
vanaf € 69,-

KOOPJE:

TIP:

Schoolstraat 7 | Aalsmeer | 0297-328044 | www.stagemusic.nl
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Officiële Mededelingen
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 ondertrouw 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.

-

BEKENDMAKINGEN
Hoe weet u of uw buurman een bouwvergunning heeft aangevraagd? De gemeente vindt het belangrijk u goed te informeren over zaken die uw directe leefomgeving aangaan. U kunt
op meerdere manieren op de hoogte blijven van alle omgevingsvergunningen in uw buurt. Net wat u prettig vindt.
- Alle officiële publicaties en bekendmakingen in Aalsmeer
worden gepubliceerd op: www.officielebekendmakingen.
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 mobiele telefoon en u ontvangt alle relevante informatie via
uw telefoon. De OmgevingsAlert App is gratis beschikbaar voor iPhone en iPad in de Apple Appstore en voor
Android-smartphones via Google Play.
- De app van de overheid heet ‘Officiële 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 omgevingsvergunningen opvragen en inzien.
VERHUIZEN? GEEF HET DOOR!

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

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 worden. Niet iedere inwoner houdt zich echter aan deze verplichting. Indien een gemeente constateert dat iemand zijn nieuwe
adres niet doorgeeft, kan het college van B en W, na onderzoek, besluiten tot een zogenaamde ambtshalve verhuismutatie. Dat betekent dat het adres de status “Onbekend” krijgt. Om
de desbetreffende persoon op de hoogte te stellen van zowel
het voornemen als het besluit van zo’n statuswijziging, wordt
dit v.a. 20 januari 2016 officieel 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.
OPROEP OM VAARTUIGWRAK TE VERWIJDEREN

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 wijkoverleg voor en door bewoners. Meer informatie over deze
wijkoverleggen vindt u op www.aalsmeer.nl onder de button “Mijn Wijk” of op de gezamenlijke website van de wijkoverleggen www.wijkoverlegaalsmeer.nl

Bij het adres De Helling ter hoogte van huisnummer 50 ligt ter
hoogte van de loopbrug al maanden een klein wit personen
bootje van ongeveer drie meter lang. Het bootje ligt onder de
waterlijn aangemeerd en heeft nu geen drijfvermogen. De gemeente roept de eigenaar op om dit bootje te lichten of leeg
te hozen en te verwijderen vóór 10-02-2020.
Als de eigenaar geen gehoor geeft aan deze oproep zal de
gemeente dit vaartuig uit het openbaar water verwijderen op
grond van artikel 1 van het Wrakkenwet. Ook zijn de artikelen
5.29 en 5.30 van de Algemene Wet Bestuursrecht zijn van toepassing. Dit betekent dat de gemeente dit vaartuig na 13 weken mag verkopen of laten vernietigen.
Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de gemeente Aalsmeer, afdeling VVH team HOR, vaarwegbeheer via
telefoonnummer 0297-387575. Stamnummer: 38403.
Teruggave gevonden voorwerp
De gemeente spant zich altijd in om de eigenaar van de
aangebrachte goederen te achterhalen. Wordt de eigenaar
opgespoord dan ontvangt hij/zij bericht. Stelt de eigenaar
geen prijs meer op het goed dan kan hiervan afstand gedaan
worden. De eigenaar kan het goed zelf ophalen of iemand
machtigen dit te doen. De gemachtigde moet dan een legitimatiebewijs van zichzelf en een legitimatiebewijs (kopie) van
de eigenaar meenemen.
Bewaartermijn
Gevonden voorwerpen worden, zo is wettelijk bepaald, na het
verstrijken van die wettelijke verjaartermijn door de gemeente
verkocht, vernietigd of hergebruikt. Voor vinders die door hen
gevonden voorwerpen zelf thuis bewaren, geldt een bewaartermijn van een jaar.
WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT

Aalsmeer een werelddorp
van bloemen en water.

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

-

Fuutlaan 15, 1431 VN, (Z20-005425), het plaatsen van een
dakkapel aan de voorgevel van de woning
Wim Kan Dreef 4, 1433 HM, (Z20-005050), het plaatsen van
3 puincontainers, 1 ecotoilet en opslag van bouwmaterialen
Copierstraat 2, 1433 NS, (Z20-004706), het plaatsen van
een schotelantenne op het balkon op de 2e verdieping aan
de voorzijde van de woning
Mendelstraat 91, 1431 KP, (Z20-004448), het afwijken van
het bestemmingsplan t.b.v. het huisvesten van arbeidsmigranten

VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN, REGULIERE
PROCEDURE *
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 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:
- Bilderdammerweg 51, 1433 HE, (Z19-076517), het realiseren van een uitbreiding aan de achterzijde van de woning.
Verzonden: 23 januari 2020
- Legmeerdijk sectie C nr. 5504, sectie C nr.5506 en sectie C
nr. 5508, (Z19-071097), het tijdelijk aanbrengen van voorbelasting bij de kruising t.b.v. het realiseren van een HOVbusbaan door Aalsmeer. Verzonden: 24 januari 2020
- Fonteinkruidhof 31 , 1433 WD, (Z19-063439), het plaatsen
van een dakkapel en dakraam aan de voorzijde van de woning. Verzonden: 24 januari 2020
- Hornweg 317, 1432 GL, (Z19-075105), het wijzigen van de
reeds verleende omgevingsvergunning ten behoeve van
het vergroten van de kelder. Verzonden: 23 januari 2020
GEWEIGERDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN, REGULIERE
PROCEDURE *
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat op grond van artikel 3.9 van de Wet algemene
bepalingen omgevingsrecht besloten is de volgende
omgevingsvergunning(en) te weigeren. Tegen dit besluit kunt
u bezwaar maken. Hoe u dat kunt doen leest u in het groene
kader aan de onderkant van deze advertentie:
- Uiterweg 214A, 1431 AT, (Z19-040944), het herverdelen van
de gebruiksruimten op de entresol. Verzonden: 21 januari 2020
EVENEMENTEN
Voor meer informatie over evenementen verwijzen wij u naar
www.vvvaalsmeer.nl. Op deze site vindt u de evenementenkalender waaruit u kunt afleiden welke openbare evenementen
gaan plaatsvinden.
EVENEMENTENVERGUNNING (AANVRAGEN)
De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 2:25
van de APV de volgende evenementenvergunning is aangevraagd:
- Ophelialaan (Z20-004661) Ophelia’s Paas Zaterdag op 11
april 2020, ontvangen 13 januari 2020
- Route door Kudelstaart (Z20-004898) Kindercarnavalsoptocht op 22 februari 2020, ontvangen 15 januari 2020
- Route door Kudelstaart (Z20-005008) Carnavalsoptocht
Kudelstaart op 23 februari 2020, ontvangen 15 januari
2020
- Raadhuisplein, Schoolstraat, Weteringstraat, Marktstraat
en Dorpsstraat (Z20-005522) Bandjesavond op 6 juni 2020,
ontvangen 20 januari 2020
COLLECTES
Voor meer informatie over het vaste collecterooster verwijzen
wij u naar de site van www.cbf.nl.
VERLEENDE STANDPLAATSVERGUNNINGEN*
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat op grond van artikel 5:18 van de APV de volgende standplaatsvergunning is verleend. Tegen de afgifte van deze vergunning kunt u bezwaar maken. Hoe u dat moet doen leest
u in het groene kader aan de onderkant van deze advertentie.
- Raadhuisplein (Z20-004838) het verkopen van brood, koek
en banket van 1 januari 2020 t/m 31 december 2024,
verzonden 24 januari 2020
GEACCEPTEERDE MELDING(EN)
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat de volgende melding(-en) is/zijn geaccepteerd:
- Ophelialaan 94-124 (Z20-002107) Down Town Ophelia op
13 juni 2020, melding akkoord 27 januari 2020

Geaccepteerde melding(en) liggen niet ter inzage en hiertegen is geen bezwaar en/of beroep mogelijk.
TER INZAGE:
t/m 30-01-20

t/m 30-01-20

t/m 30-01-20

ondertekende raadsbesluit m.b.t. onttrekking van stroken grond, welke gelegen zijn
tussen de huidige Albert Heijn, de Einsteinstraat en het plein in het winkelgebied aan de
Einsteinstraat in Kudelstaart en toevoeging
van een strook grond aan het openbaar verkeer, eveneens gelegen aan het plein in bovengenoemd winkelgebied.
verzoek, met de daarop betrekking hebbende stukken m.b.t. vaststelling van hogere waarden vanwege verbouwing van Albert Heijn op 24, 25 en 26 juni en 1 augustus
2020, op het perceel Praamplein 4.
verzoek, met de daarop betrekking hebbende stukken m.b.t. vaststelling van hogere waarden vanwege verbouwing van Albert
Heijn op 24, 25 en 26 juli en 1 augustus 2020,
op het perceel Poldermeesterplein 1.

AFSPRAKEN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS
Wilt u een afspraak maken met de burgemeester of een van
de wethouders, dan kunt u dit doen via het bestuurssecretariaat. Voor een afspraak met de burgemeester kunt u bellen
naar tel. 387511. Voor een afspraak met een van de wethouders: tel. 387512. Raadpleeg voor de portefeuilleverdeling
www.aalsmeer.nl.
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 commissievergadering het woord voeren over geagendeerde onderwerpen. De inspreker krijgt maximaal vijf minuten de tijd om
de raadsleden toe te spreken, waarna eventueel een korte
vragenronde vanuit de raad volgt. Inspreken kan niet in een
raadsvergadering. Let wel: inspreken is geen herhaling van
reeds ingediende zienswijzen. U kunt zich aanmelden als
inspreker bij de griffie via griffie@aalsmeer.nl of telefonisch
via 0297 – 38 75 84/38 76 60 tot 12.00 uur op de dag van de
vergadering.
WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT
De officiële mededelingen en bekendmakingen zijn een
wekelijkse publicatie van de gemeente Aalsmeer. In deze
rubriek staan officiële mededelingen en bekendmakingen
die voor u van belang kunnen zijn. Bijvoorbeeld van bouwplannen bij u in de buurt. Bovendien wordt vermeld waar u
de plannen kunt bekijken en hoe u er bezwaar tegen kunt
indienen. U kunt de officiële mededelingen en bekendmakingen ook vinden op www.aalsmeer.nl.
* Bezwaar
Een (omgevings-)vergunning, met de daarop betrekking
hebbende stukken, ligt zes weken na de dag van verzending ter inzage bij de afdeling Veiligheid, Vergunningen en
Handhaving. U kunt op dinsdag en donderdag tussen 8:30
en 12:00 uur op afspraak inzage krijgen in de stukken op
het gemeentehuis te Aalsmeer. U kunt een afspraak maken
via telefoonnummer 0297-387 575. Op grond van artikel 7:1
Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende binnen zes weken, na de dag van verzending van het besluit,
schriftelijk een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het
bevoegde bestuursorgaan.
** 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 Handhaving, tel. 0297-387 575, de openingstijden zijn op dinsdag
en donderdag tussen 8:30 en 12:00 uur. U kunt een afspraak
maken voor een gesprek binnen deze tijden met een medewerker van de afdeling vergunningen voor uw vragen over
bouwen en vergunningen.Op grond van artikel 8:1 Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende binnen zes
weken, na de dag van verzending van het besluit, schriftelijk
een gemotiveerd beroepschrift indienen bij de Rechtbank
van Amsterdam.
*** Zienswijze
Gedurende de termijn (zes weken vanaf de dag dat het ontwerp ter inzage is gelegd) kan een belanghebbende schriftelijk en/of mondeling zijn zienswijze tegen het ontwerpbesluit naar voren brengen. De schriftelijke zienswijze wordt
ingediend bij burgemeester en wethouders van de gemeente Aalsmeer, postbus 253, 1430 AG, Aalsmeer. Degene
die buiten de openingstijden inzage wil hebben en degene
die mondeling zijn zienswijze naar voren wil brengen, kan
contact opnemen met de afdeling Veiligheid, Vergunningen
en Handhaving via telefoonnummer 020 -540 4911.

Deel uw mooiste Aalsmeerse foto’s met

#visitaalsmeer

en wij delen onze favoriete foto’s.

Gebeden, stilte, lezingen en zang

Taizéviering in de Spil
Kudelstaart - Op zondag 2 februari kan vanaf 19.00 uur in De Spil
(Spilstraat 5) een viering in de stijl
van Taizé meebeleefd worden. Iedereen is van harte welkom om
dit mee te maken. Het duurt ongeveer een half uur à drie kwartier. De oecumenische gemeenschap van broeders in Taizé
(Frankrijk) trekt al vele jaren veel

mensen uit de hele wereld. Vooral opvallend veel jonge mensen,
want dat voelen de broeders als
hun roeping. Jongeren worden
uitgenodigd om de bijeenkomsten met de broeders mee te
vieren. Deze bijeenkomsten zijn
eenvoudig: gebeden, stilte, lezingen uit de Bijbel en zang zijn de
onderdelen van elke viering. De

VOOR MEER INFORMATIE: WWW.AALSMEER.NL
liederen, die gezongen worden
zijn speciaal voor Taizé gemaakt.
Ze zijn kort en eenvoudig en worden vele malen herhaald, zodat
de woorden langzaam doordringen. Het gaat om de innerlijke ervaring van het Licht van Christus.
In de viering op 2 februari gaan
veel van deze liederen gezongen
worden. In deze dienst zal dominee Ruurd van der Weg uit Uithoorn voorgaan.
Oefenen en broodmaaltijd
Wie het fijn vindt om te zingen

en de liederen van tevoren te oefenen, wordt van harte uitgenodigd om al om 17.00 uur naar De
Spil te komen. Na een uur oefenen wordt met elkaar van een
eenvoudige broodmaaltijd genoten. Graag wel even van tevoren
aanmelden bij Marja Smit via 0612687821 of via de mail scriba@
sow-kudelstaart.nl.
Zondag 2 februari om 19.00 uur
is iedereen van harte welkom
om deze bijzondere viering mee
te maken in kerkelijk centrum De
Spil in Kudelstaart.

Amnesty zoekt
collectanten
Aalsmeer - In de week van 9
tot en met 14 maart wordt er in
Aalsmeer en Kudelstaart weer
gecollecteerd voor Amnesty International. Amnesty streeft naar
een rechtvaardige wereld waarin iedereen gelijke mensenrechten heeft en in vrijheid kan leven.
Elk jaar wordt echter het aantal

collectanten minder, momenteel
zijn het er slechts elf.
Kunt u/jij in de genoemde week
één of meer avonden vrijmaken
om geld in te zamelen voor dit
goede doel? Neem dan contact
op met Martine Kroon via: martine82.kroon@gmail.com
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Accordeonisten uit heel Nederland

12e Concertina’s Play-In
Bovenkerk - De Concertina’s Accordeonorkesten uit Amstelveen
organiseren zaterdag 8 februari aanstaande voor de twaalfde
keer een Play-In. Een groot aantal
accordeonisten uit heel Nederland heeft zich hiervoor weer opgegeven. Zij studeren op één dag
diverse muziekstukken in, die van
tevoren aan hen zijn gestuurd. Dit
accordeonspektakel vindt plaats

in het Noorddamcentrum in Bovenkerk. De Play-In staat onder
muzikale leiding van Concertina’s
dirigent Elly Meekel. De dag begint om 10.00 uur met de eerste
repetitie. Het grote orkest sluit de
muziekdag om 16.15 uur af met
een gratis concert, waarbij belangstellenden van harte welkom
zijn om het ingestudeerde te komen beluisteren.

Schilderijen naar Londen en Dresden

Nieuwe expositie in Oude Raadhuis

Aalsmeer - De grootste passie van de in Aalsmeer wonende
Ada Bruine de Bruin is tekenen
en schilderen. Op school blonk zij
hierin al uit. Lange tijd bleef het
een hobby, maar jaren later besloot zij zich verder te bekwamen
door schilderlessen te nemen.
Werkte zij hiervoor voornamelijk met potlood en pastelkrijt, tijdens de lessen leerde zij ook met
olieverf te schilderen. De onderwerpen van haar schilderijen zijn
divers, hoewel dieren – en vooral zwanen om hun kracht en sierlijkheid – een terugkerend thema zijn.
Haar stijl is realistisch, natuurgetrouw, met veel oog voor detail.
Ada werkt vanuit haar gevoel, zij
wil dat de toeschouwer daadwerkelijk geraakt wordt door haar
kunst. Dat zij hierin slaagt blijkt
niet alleen uit de vele enthousi-

Aalsmeer - De mens in al zijn
hoedanigheden is de komende
weken het centrale thema bij de
nieuwste expositie van KCA in het
Oude Raadhuis. Er is kunst te zien
van veelzijdige kunstenaars van
naam en faam. Zo is er werk te
zien van schrijver, schilder en fotograaf Paul Citroen. En wat valt
er te zeggen over de foto’s van
de markante eigenzinnige Haagse fotograaf Gerard Fieret, om
maar te zwijgen over de schilderijen van de kunstenaar van het
jaar in 2011 Sam Drukker. Daarnaast zijn er foto’s en schilderijen te zien van de hand van Heidi Wallheimer die al eerder exposeerde in het Oude Raadhuis en
dan zijn er nog de strakke beelden van architect en beeldhouwer Henk Spreeuwenburg te bekijken. De opening van de expositie is aanstaande zaterdag 1 februari om 16.00 uur in het Oude
Raadhuis en dat in de aanwezigheid van enkele van de deelnemende kunstenaars.

Zwanen Ada Bruine de
Bruin vliegen uit...

aste reacties, maar ook uit de prijzen die zij won bij haar deelname aan de exposities in het Oude Raadhuis in Aalsmeer. Twee
keer won zij de eerste (publieks)
prijs bij de groepsexpositie Amazing Amateurs. Ook tijdens haar
deelname aan diverse kunstroutes ontving zij veel lof over haar
werk.
Onlangs werd Ada benaderd
door een kunst bemiddelingsbureau met het verzoek om acht
van haar ‘Zwanen’ schilderijen te
exposeren in het buitenland. Vier
bestemd voor het Hilton Hotel in
Londen en vier voor het Hilton
Hotel in Dresden. Uiteraard stemde Ada hiermee in. Zo kan een internationaal publiekkennis maken met haar kunst. Op de website van Ada zijn meerdere schilderijen te bekijken.
Door Ingrid Koppeschaar

Volle zaal voor Harmonie
bij Champagne-concert
Aalsmeer - Zondag 19 januari gaf Aalsmeers Harmonie traditiegetrouw een Champagneconcert voor een muzikaal begin van het nieuwe jaar. De kerkzaal van de Doopsgezinde Gemeente Aalsmeer zat goed gevuld. Op het programma stonden lichtklassieke werken. De
harmonie, onder leiding van Maron Teerds, opende het concert
met Petite Suite de Concert. Margriet Verrips was ladyspeaker deze middag en leidde alle stukken
in met een leuk verhaal. Vervolgens speelde het orkste La vita
e bella en Toy Town Walz. Daarna
was het tijd voor een intermezzo.
Organist Theo Griekspoor en fluitiste Moniek Eigenhuis verzorgden dit. Zij speelden samen drie
mooie stukken waar iedereen van
genoot. Daarna was het weer de
beurt aan Aalsmeers Harmonie
met Zemire et Azor, een prachtige balletsuite met het verhaal
van Beauty and the Beast. Daarna
klonk Palladio door kerk, een vro-

lijk nummer dat bekend werd van
een reclame. Het concert passend
afgesloten met Toccata in D Minor van Johann Sebastian Bach.
Theo Griekspoor speelde op orgel mee. Het orkest speelde een
wat modernere variant en Theo
speelde de klassieke variant. Zij
wisselden elkaar af en eindigden
het stuk samen.
Het concert werd goed ontvangen, dan bleek wel uit het luide
applaus en de staande ovatie. Als
toegift speelde het orkest nog de
Champagner Galopp, want die
mag natuurlijk niet ontbreken op
een Champagneconcert. Daarna
was er nog een gezellige borrel
in de aangrenzende Bindingzaal.
Aalsmeers Harmonie bereidt zich
voor op het volgende concert. Dit
is het Jubilarissenconcert op zaterdagmiddag 4 april. Meeblazen
bij de Harmonie of meer informatie? Kijk op de website: www.
aalsmeersharmonie.nl of volg de
muziekvereniging op Facebook.
Foto: Kick Spaargaren

Kunstenaars van naam
geven visie op de mens

Flower Art Museum

Nieuwe tentoonstellingen:
Verrassend en kleurrijk
Aalsmeer - In het Flower Art Museum zijn zaterdag 25 januari
twee nieuwe tentoonstellingen
geopend: ‘Bomen in Beeld’ en
‘Bloem, de natuurlijke verleider’.
In totaal zestien kunstenaars laten zeer divers werk zien, dat mede door de presentatie toch een
opvallende samenhang vertoont.
Het laatste kwartaal van 2019
stond het Flower Art Museum
nog in het teken van de spectaculaire bloemenfotografie van Richard Fischer. Aan de medewerkers en vrijwilligers de niet eenvoudige taak om voor een waardige opvolger te zorgen. In een
kleine twee weken tijd werd het
museum weer volledig in andere
sferen gebracht. De twee expositiezalen kregen elk een ander uiterlijk, passend bij de tentoonstellingen die er plaats vinden.
In ‘Bomen in Beeld’ wanen bezoekers zich in een mysterieus bos.
De bomen zijn even fraai als bijzonder; van een metershoge installatie van vilt door Anna J. van
Stuijvenberg tot subtiele minibomen van glaskunstenaar Gerard Heijmen. Blikvanger in het
midden van de ruimte is het
‘boombed’ van de Zwolse houtkunstenaar Edward Otten, waar
bezoekers zelf in mogen gaan liggen. Buitengewoon kunstig zijn
de draadbomen van Zsuzsanna
Györgyövics. En dan is er nog fotografie van Iris Hartman, ikebana-kunst van Anne-Riet Vugts en
een grote tegelinstallatie van Jacqueline van Kester. Deze kunstenaars laten je nadenken over de
schoonheid en het belang van
bomen.

licht en vrolijkheid in de tweede tentoonstellingsruimte. Hier
staat de mozaïekkunst centraal
in de expositie ‘Bloem, de natuurlijke verleider’. Zeven (gast)leden
van het Mozaïekgilde, een vereniging van professionele mozaïekkunstenaars, laten hun op
bloemen en de natuur gebaseerde werk zien. Verschillende technieken en materialen komen aan
bod, waaronder driedimensionale vogels van tiffanyglas en allerlei wandobjecten. Een lust voor
het oog, zeker voor de vele liefhebbers van deze eeuwenoude
kunstvorm.

Fotocollages
Naast mozaïek is ook ruim baan
gemaakt voor twee kunstenaars
met opvallend werk. De fotocollages van Aleksander Willemse trekken de aandacht door felle kleuren en spraakmakende
onderwerpen. Een geweer dat
bloemen afschiet, een dollarteken opgebouwd uit gele rozen
en zonnebloemen; deze kunstenaar gebruikt bloemen om iets
uit te drukken. Al even opmerkelijk zijn de florale wandreliëfs van
Joris Kuipers. Zijn abstracte werk
vraagt om een moment van stilte, van bestudering. Meest in het
oog springend is een grote installatie die als een wervelstorm tussen de pilaren zweeft in een spel
van kleur, vorm en licht.
Eigenlijk is maar één conclusie
mogelijk: om het echt te begrijpen, moet je deze tentoonstellingen zelf gaan zien. Dit kan elke vrijdag, zaterdag en zondag
tot en met 5 april in het museum
aan de Kudelstaartseweg 1 ( in de
Stichting Trees for All
pompkelder tegenover de waterBij de expositie vraagt het muse- toren). Entree is 6 euro, Museumum aandacht voor het werk van kaarthouders krijgen 50% korTrees for All. Deze stichting spant ting en kinderen tot en met 14
zich in voor het planten van bo- jaar hebben gratis toegang. Groemen en het beschermen van bos- pen kunnen het museum ook op
sen met als doel bij te dragen aan afspraak bezoeken. Rond de teneen gezond klimaat. Voor 12,50 toonstellingen worden divereuro kan Trees for All al twee bo- se workshops georganiseerd. De
men planten. Bezoekers kunnen eerste is een workshop marmerhieraan bijdragen door een dona- mozaïek op zaterdag 15 februari
tie te doen.
onder leiding van kunstenares Lily van Nunen. Kijk voor meer inMozaïekgilde
formatie op: www.flowerartmuVan mysterie en bewustwording seum.nl.
in de eerste zaal gaat het naar Foto’s: www.kicksfotos.nl

7.000 Werken
Voor Paul Citroen (1896 -1983) en
Gerard Fieret (1924-2009) gaat
dat niet meer lukken, maar met
hun werk drukken zij een onuitwisbaar stempel. Citroen was tekenaar, schilder, schrijver, fotograaf, leraar en kunsthandelaar.
De Nederlands-Duitse kunstenaar was het allemaal. Toen hij in
1983 overleed liet hij zo’n 7.000
werken na: portretten van talloze bekende en onbekende Nederlanders, maar ook tekeningen,
collages en foto’s. Het werk dat bij
deze expositie te zien is zijn foto’s
en tekeningen op papier.
Mislukte foto bestaat niet
Gerard Fieret was een geval apart.
Hij vond dat mislukte foto’s niet
bestaan. Fieret legde op bijna obsessieve wijze alles vast wat op
zijn pad kwam: mensen, dieren,
straattaferelen en zichzelf, maar
vooral veel vrouwen: modellen,
studenten, moeders, danseressen
en serveersters, of alleen hun lichaamsdelen, zoals borsten, voeten of lange benen. Hoewel hij
slechts tien jaar (1965-1975) dagelijks fotografeerde, heeft Gerard Fieret een enorm oeuvre opgebouwd. Bij de expositie in het
Oude Raadhuis zijn natuurlijk foto’s en ook wat tekeningen te
zien.
Schoonheid en verval samen
En dan de doeken van de figuratieve ras schilder Sam Drukker.
Volgens de schilder zit de volmaakte schoonheid van de mens
juist in alle onvolmaaktheden. Hij
deinst er dan ook niet voor terug om zijn modellen af te beelden met grijze haren, rimpels en
andere eerlijke karaktertrekken.
Schoonheid en verval ondersteunen elkaar in zijn werk. De mensfi-

guren in de schilderijen van Drukker (1957) hebben stuk voor stuk
een unieke persoonlijkheid. Na
zijn opleiding heeft hij een heel
eigen stijl ontwikkeld: expressief,
vaak met brede verfstreken en
eigenzinnige technieken. Drukker laat zich onder meer inspireren door de negentiende-eeuwse
Isaac Israëls, die ook werkte met
een karakteristieke brede penseelstreek.
Rugzijde
En dan de fotograaf en schilder Heidi Wallheimer uit Amstelveen, de enige vrouw in het gezelschap. Zij exposeert met een
aantal schilderijen en een tweetal grote zwart wit foto’s. De foto’s
in de Grote Zaal tonen de naakte
rug van een jonge vrouw waaruit een ingetogen kracht spreekt
die tegelijkertijd heel kwetsbaar
is. De schilderijen in de Tuinzaal
tonen het gevecht van een jonge man die probeert zijn overhemd aan te trekken. Ook hier is
het beeld gemaakt met zicht op
de rugzijde en is de toon tegelijkertijd, ondanks de expressiviteit
en de energie die het doek uitstraalt, ingetogen. Dat komt mede door de toon en het kleurgebruik. Tegelijkertijd schept de
maker een zekere afstand door
mensen met de rug naar de kijker
toe af te beelden.
Nadruk op vorm
Tot slot de beelden van architect
en autodidact beeldhouwer Henk
Spreeuwenberg (1947). In de architectuur is zijn stijl abstract, in
de beeldhouwkunst is dat figuratief. Dit laat hij in zijn beelden
zien door strak gestileerde lichamen te combineren met één of
meerdere afsnijdingen. Zijn beelden tonen een spanning tussen
het organische en het geometrische. Daarbij kiest hij er steevast voor om beelden zonder
kop te maken. Dat leidt alleen
maar af van de lijnen die hij wil
tonen. In de loop van de tijd zijn
de vrouwenfiguren wel steeds realistischer geworden en maakt
hij sinds begin deze eeuw hij ook
mannentorsen
De expositie in het Oude Raadhuis in de Dorpsstraat 9 loopt tot
15 maart en is elke donderdag
tot en met zondag van 14.00 tot
17.00 uur te bezoeken.

iranda’
s
m
Momenten
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Jachthaven

Aalsmeer - Als er deuren dichtgaan, openen er altijd weer nieuwe. Zo ook na de scheiding van
mijn eerste man. Ik was genoodzaakt om de twintig uurtjes die
ik als officemanager verrichtte aan te vullen naar fulltime en
toog naar het uitzendbureau. De
middagen kwam ik te werken bij
het Princesse Paviljoen te Leimuiden op het havenkantoor. Mooie
jachthaven, leuk werk, prima stek.
Ik kreeg er zelfs mijn eigen studiootje boven het restaurant (toen
nog Plasmeijer). Na een tijdje
zegde ik mijn baan als officemanager op en ging fulltime aan de
slag als administratief manusje
van alles aan de Westeinderplassen. Natuurlijk kocht ik een bootje van mijn zuurverdiende centen, want met mijn ex had ik menig vakantie doorgebracht aan
boord van verschillende schuitjes. Het werd een polyester ‘waaibakkie’, maar ik was dolgelukkig
en trots dat ie helemaal van mij
was. Toen ik na een aantal jaren,
door omstandigheden, enorm
zin had in een nieuwe baan belandde ik in Amsterdam bij een
jachtwerf. Een kleine gezellige
locatie waar bootjes werden onderhouden en waar de gezelligheid in de kantine regelmatig de
spuigaten uitliep, maar wat had
ik het daar naar mijn zin! De eigenaar was een jonge gozer en
daar kon ik het erg goed mee
vinden. Hij had een longziekte,
werd uiteindelijk zieker en helaas ook niet meer beter. Ik ben
hem nog regelmatig gaan bezoeken in het ziekenhuis, waar we de
werkzaamheden van de werf samen doornamen, maar op achtentwintigjarige leeftijd begaven
zijn longen het en hij overleed. Inmiddels was ik hoogzwanger van
mijn zoon en met een dikke buik

sprak ik op zijn begrafenis. Wat
een verdrietige tijd. Zijn broer
nam de werf over en ik bleef nog
een tijdje bij hem. Mijn baby ging
mee. Complete zwangerschapsverlof vond ik niet zo nodig, de
btw-aangifte en stallingsfacturering kon ook makkelijk gedaan
worden met mijn kleintje in de
Maxi-Cosi naast me op kantoor.
De broer bezat tevens een jachthaven op de Nassaukade en ook
daar deed ik administratief werk
voor. De klik die ik echter had met
zijn kleine broertje dat kreeg ik
niet met hem, dus ik ging op zoek
naar een nieuwe baan. Dat werd
de mooiste werf van Nederland
en gewoon in ‘mijn Aalsmeer’. Bij
De Vries Scheepsbouw, inmiddels
Koninklijk, ging ik aan de slag op
de crediteurenadministratie, vervolgens personeelszaken en later
op de facilitaire afdeling. In 2006
begon ik als zelfstandig ondernemer en daar heb ik geen moment spijt van gehad. Echter, ik
ging, naast boten, collega’s missen en ben nu weer toe aan een
beetje reuring om me heen. Vandaar dat ik eind vorig jaar de stoute schoenen heb aangetrokken
en een enthousiaste sollicitatiebrief ben gaan schrijven naar Watersportvereniging Aalsmeer. Een
jachthaven op de Uiterweg. Uit,
naar zeggen meer dan tien brieven, werd die van mij uitgekozen
en ik mocht, na bijna 18 jaar, eindelijk weer eens op gesprek! De
tweede sollicitatieronde, waar
drie mensen voor waren uitgenodigd, daar zat ik ook bij en raad
eens wat: ik ben het geworden. Ik
mag me vanaf aanstaande maandag weer manusje van alles noemen op een havenkantoor. En ik
ben blij. Ik ga me twee dagen in
de week voor de volle honderd
procent inzetten en hoop zelfs
af en toe weer eens een touwtje toegeworpen te krijgen om
een boot aan te meren. Zal ik dan
ooit weer een scheepje bezitten?
Ik ben bang dat, met het schitterende uitzicht op de Poel, die
kans reëel aanwezig is. Ik wens
mezelf een behouden werkvaart.
Schip ahoi!

Gezellige muziekmiddag
in dorpshuis de Reede
Rijsenhout - Op zondagmiddag
26 januari is genoten van een geweldig concert in een vol dorpshuis. Zorgzaam Rijsenhout had
het seniorenorkest Amstelland
onder leiding van René Schumacher uitgenodigd, die bekende,
onder andere Soldaat van Oranje
en liederen van Vera Lynn, maar
ook nieuwe melodieën ten gehore bracht. Het was een gezellige

Het aftellen gaat beginnen!

Nog 100 dagen tot de
Kudelstaartse veiling

Beroependag en Doe Dag
voor VMBO-leerlingen
Amstelland - Poldersport De
Kwakel is het honderdvijftigste
beroepsbeoefenaar die zich heeft
aangemeld voor Veen en Amstelland On Stage. Albert Blommestijn van Poldersport De Kwakel is
duidelijk: “Naar Vmbo-leerlingen
wordt vaak minder positief gekeken”, zegt hij. Ik geef hen graag
een kans. Daarom doen we voor
het tweede jaar op rij mee met
het Beroepenfeest en de Doe Dag
van On Stage.’’ Op het Beroepenfeest van dinsdag 3 maart gaan
de leerlingen van Wellantcollege Westplas mavo, VeenLanden
College, Praktijkschool Uithoorn
en Vakcollege Thamen in gesprek
met beroepsbeoefenaren uit de
regio. Ze kunnen hun vragen stellen en oriënteren zich op hun mogelijkheden. Als het klikt worden
afspraken gemaakt voor de Doe
Dag op dinsdag 17 maart. Albert
Blommestijn van Poldersport De
Kwakel laat de leerlingen tijdens
het Beroepenfeest en de Doe Dag
kennismaken met het beroep van
buitensportinstructeur. “Jongeren van zestien jaar en ouder kunnen bij ons werken als instructeur’’, vertelt hij. “Lijkt het je leuk
om groepen met jongeren, scholieren of volwassenen te begeleiden met het sporten en te letten
op hun veiligheid? Dan is het beroep buitensportinstructeur iets
voor jou.”
Nagelstylistes en kappers
Om de honderdvijftigste aanmelder in het zonnetje te zetten,

middag in De Reede waar iedereen van genoten heeft. Het seniorenorkest Amstelland kreeg na
afloop een daverend applaus.
De stichting Zorgzaam Rijsenhout mag meedoen voor een donatie van het ING fonds. Tot 13 februari kan er gestemd worden
op www.helpnederlandvooruit.
nl. voor Zorgzaam Rijsenhout of Aalsmeer - Op zaterdag 1 februari komt ‘Op en Top Vrouw’ naar
1435KE.
de Dorpskerk met de voorstelling ‘Contrast’. Op en Top Vrouw
bestaat uit drie vrouwen die door
middel van christelijke muziek en
cabaret een avondvullend programma verzorgen. De show is
een samenwerking met hulp- en
ontwikkelingsorganisatie
Dorcas en gaat over tegenstellingen
en overeenkomsten: als vrouw
in ons eigen leven, verschillen
tussen vriendinnen, maar ook in
vergelijking tot andere vrouwen
over de hele wereld, en niet te
vergeten het contrast tussen man
en vrouw. De avond zal een afwisseling zijn tussen hilariteit en se-

Werkbezoek Bosman Van Zaal
Om de beroepsbeoefenaren zo
goed mogelijk te informeren, organiseert Veen en Amstelland
On Stage een informatiebijeenkomst op donderdag 6 februari van 16.30 tot 18.00 uur. Deze
bijeenkomst vindt plaats bij Bosman Van Zaal in Aalsmeer. Dit bedrijf bouwt aan de toekomst van
gewasproductie. Een kas in de
woestijn? Het kan! Of een ultramoderne kwekerij waarbij sla op
water wordt geteeld? Kan ook! Na
het delen van alle informatie over
het Beroepenfeest en de Doe Dag
volgt een rondleiding door het
hoofdkantoor van dit hightech
bedrijf. Aanmelden voor deze bijeenkomst kan door een mail te
sturen naar mail@veenenamstellandonstage.nl

Voorstelling ‘Contrast’
door Op en Top vrouw

Boekpresentatie Klaas
Wilting: ‘Crimineel leuk’
kwam in 1964 in dienst bij de Amsterdamse gemeentepolitie. Hij
kreeg landelijke bekendheid toen
hij in 1980 werd overgeplaatst
naar Bureau Voorlichting waar hij
woordvoerder werd. In 2000 nam
hij afscheid van ‘zijn’ politie. Wilting vertelde over de ontvoering
van Heineken, de liquidatie van
Klaas Bruinsma, de ontsnapping
van Stanley Hillis, de Bijlderramp,
over de heftige demonstraties in

de jaren tachtig en de persoonlijke bedreigingen uit het criminele milieu. Wilting toonde zich een
geweldige verteller. De aanwezigen luisterden geïnteresseerd.
“Crimineel leuk”, aldus een bezoeker na afloop van de presentatie.

de veiling: nog 100 dagen en dan
is het zover! Die avond van 9 mei
heeft tot doel geld bijeen te brengen voor clubs in Kudelstaart die,
voor een bepaald project, een financieel steuntje in de rug goed
kunnen gebruiken. In de voorgaande negentien edities werd
ruim 342.000 euro bijeengebracht. Dat bedrag werd verdeeld
over tientallen lokale verenigingen en stichtingen. Zonder enig
onderscheid. Vandaar de naam:
‘Kudelstaart voor Kudelstaart’.
Ook dit jaar (2020 is het jaar van
de 20ste) kan het lokale verenigingsleven weer profiteren van
de opbrengsten uit de veiling.

Het bestuur van de stichting Kudelstaart voor Kudelstaart is begonnen
met aftellen.

Easy listening op zondagavond

Nieuw programma: ‘Love
Radio’ bij Radio Aalsmeer
Aalsmeer - Vanaf 2 februari is
Radio Aalsmeer een nieuw programma rijker op de zondagavond: ‘Love Radio’. Tussen 21.00
en 22.00 uur zal Richard Koning
iedere week dit romantische programma gaan presenteren. Met
‘Love Radio’ gaat voor de romanticus een jongensdroom in vervulling. Hij zou uren kunnen vullen met prachtige love songs,
erover kunnen vertellen en de
mooiste teksten kunnen voordragen. Toch is het zijn voorkeur de
luisteraars van Radio Aalsmeer
hun favoriete liefdesliedje als verzoeknummer te laten aanvragen,
maar dan wel met hun eigen verhaal en bijzondere band met het
liefdesliedje als toevoeging. Easy listening op de zondagavond,
met mooie en ontroerende verhalen van de luisteraars.

team van ‘Door de Mangel’ op
Zumbales met Mariëlle Buskermolen. De enthousiaste, gekke
en gezellige danslerares is een
opvallende verschijning in Kudelstaart. Naast de danslessen bij
Omnia is zij freelance gastvrouw
en geeft zij vorm aan de gezonde kantine van RKDES. Ook Marielle heeft een nieuwe gast gevonden. Maandag 3 februari ontvangen zus en broer Mylene en Elbert Huijts als 283e gast Marloes
Joore. “Ik heb grote bewondering
voor haar creativiteit en hoe hard
zij werkt om een grote naam in de
bloemenwereld te zijn.” Buskermolen wil graag weten waar zij
haar inspiratie vandaan haalt. Het
antwoord op deze vraag en nog
veel meer is maandag 3 februari
rieuze liedjes. Samen wordt op
vanaf 19.00 uur te horen. Als luiszoek gegaan naar wie werkelijk
teraar een vraag voor Marloes?
de regie heeft over het leven.
Mail deze dan naar: studio@raAfgelopen april hebben de da- Handlezen bij ‘Echt Esther’
dioaalsmeer.nl of bel tijdens de
mes een aantal projecten van Donderdag 30 januari om 19.00 uitzending naar: 0297-325858.
Dorcas, speciaal gericht op vrou- uur wordt de uitzending van ‘Echt
wen, in Ethiopië bezocht. De er- Esther’ met handlezeres Ira Nagel Fracties bij ‘Radio Politiek’
varingen die de ze tijdens deze herhaald. Programmamaakster Woensdag 5 februari is er tusreis hebben opgedaan, krijgen op Esther Sparnaaij is met zwanger- sen 19.00 en 20.00 uur weer ‘Raeen ontroerende maar ook grap- schapsverlof en grappig detail is dio Politiek Aalsmeer’. Programpige manier een plek in hun voor- dat Ira tijdens de uitzending de- mamakers Sem van Hest en Erik
stelling.
ze zwangerschap had voorspeld. Kreike hebben voor deze uitzenDe voorstelling ‘Contrast’ begint Bij een handlezing zie jij jezelf ding de verschillende Aalsmeerse
om 20.00 uur en is speciaal voor door Ira’s ogen en laat ze een fracties uitgenodigd om te gast te
vrouwen. Kaarten à 15 euro zijn nieuw licht schijnen op jouw ta- zijn. Een uurtje debatteren over
te bestellen via opentopvrouw. lenten en valkuilen. Ira kan nooit wat de raad zoal bezighoudt deze
nl, selecteer de datum 1 februari je toekomst beïnvloeden, maar tijd. Radio Aalsmeer is te beluiste2020 en bestel. De kerk in de Ka- geeft je advies in je mogelijkhe- ren via 105.9 FM in de ether, 99.0
naalstraat is open vanaf 19.30 uur. den. Luister je mee?
FM op de kabel, digitaal radiokanaal 868 (Caiway), via de website
Tech in ‘Blikopener Radio’
www.radioaalsmeer.nl en op teleOp maandag 3 februari gaan Es- visie te bekijken via kanaal 12 van
ther en Lennart van ‘Blikopener Caiway, kanaal 1389 van KPN/
Radio’ met Vivianne Benderma- XS4ALL/Telfort of radioaalsmeer.
cher in gesprek over vrouwen nl/tv.
in de wereld van technologie en
ICT. Ze is de oprichter van Techi- Richard Koning, presentator van
onista, een bedrijf dat zich inzet het nieuwe programma ‘Love Ravoor de empowerment van vrou- dio’ op Radio Aalsmeer.
wen via technologie. Hoe kunnen
we vrouwen enthousiast maken
over deze wereld? En hoe helpen
we ze aan een baan in deze richting? De voormalig hoofdredacteur van onder andere populairwetenschappelijk tijdschrift ‘Kijk’
Door menigeen werd vervolgens schuift regelmatig aan bij tv-prozijn boek ‘De roerige jaren van gramma’s om te praten over techeen politiewoordvoerder’ aange- nieuws en spreekt op allerlei eveschaft. Uiteraard was de sympa- nementen.
thieke Klaas Wilting bereid om de
‘Door de Mangel’ en bloemen
boeken persoonlijk te signeren.
Afgelopen maandag ging het
Foto: www.kicksfotos.nl

Zaterdag in Dorpskerk Aalsmeer

Zilveren kogels en zure bommen

Aalsmeer - Op crimineel lekkere thee en koffie en snoepgoed
als zilveren kogels, zwartgeld,
zure bommen en zakkenrollers
trakteerde Het Boekhuis afgelopen zaterdag 25 januari tijdens
de boekpresentatie van Klaas Wilting. Hij gaf de aanwezigen een
kijkje achter de schermen van
zijn roerige leven als politieman
en als politiewoordvoerder in de
regio Amsterdam. Klaas Wilting

bracht projectleider Karin Wateler hen een taart. “Honderdvijftig beroepsbeoefenaren is een
mooie mijlpaal’’, zegt zij. “Al streven we naar tweehonderdtwintig beroepsbeoefenaren. We zoeken nog kappers, nagelstylistes,
dierenartsen, actrices, fotografen, artsen en schoonheidsspecialisten. De leerlingen hebben
aangegeven dat ze nieuwsgierig
zijn naar deze beroepen en graag
met beroepsbeoefenaren in gesprek gaan. Dus, ben jij enthousiast over jouw beroep en vind je
het leuk om leerlingen daar alles
over te vertellen? Meld je dan aan
via www.veenenamstellandonstage.nl”

Kudelstaart - De twintigste editie van de feestelijke veiling Kudelstaart voor Kudelstaart vindt
zaterdag 9 mei plaats in dorpshuis het Podium. Tijdens de veiling, die om 20.00 uur begint,
worden kavels geveild van zowel goederen als diensten die
door inwoners en bedrijven worden geleverd. De Kudelstaartse
veiling heeft zich ontwikkeld tot
een evenement waar ‘tout Kudelstaart’ elkaar ontmoet tijdens
een gezellige avond.
Vandaag, donderdag 31 januari, gaat het bestuur van de Stichting Kudelstaart voor Kudelstaart
beginnen met het aftellen naar
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“Ik zie nu de derde generatie binnen komen”

Tweede informatie-avond voor starters

Ed Kriek 40 jaar opticien
in Aalsmeer

Westeinder Adviesgroep
helpt op woningmarkt
Aalsmeer - Je hoeft maar om je
heen te kijken of een willekeurige
huizensite te bezoeken en je weet
dat de huizenprijzen de laatste jaren sterk zijn gestegen. Dit fenomeen deed zich in eerste instantie vooral in de grote steden
voor, daar is vrijwel geen betaalbare woning meer te vinden met
als gevolg dat nu ook de prijzen
in de omliggende gemeentes de
pan uit beginnen te reizen.
De groep die bijzonder veel last
heeft van deze gekte op de woningmarkt zijn de starters. Dit zijn
de mensen die voor het eerst een
woning willen kopen.
Tijdens de financiële crisis zijn
de regels rondom het verstrekken van hypotheken sterk aangescherpt. Hierdoor is onder andere
het bedrag dat je maximaal kunt
lenen ten opzichte van de waarde
van de woning verlaagd. Dit feit
in combinatie met de gestegen
huizenprijzen maakt het voor een
starter bijna een mission impossible om een eigen huis te kopen,
zo lijkt het. De adviseurs van de
Westeinder Adviesgroep merken
dan ook dat veel starters de moed
al opgeven voordat ze begonnen
zijn met zoeken naar een woning.
Ten onrechte! Er is heel veel informatie op internet te vinden op

het gebied van woningaankoop
en woningfinanciering. Maar helaas is veel van die informatie onduidelijk, ingewikkeld en in sommige gevallen zelfs ronduit onjuist. Alleen al de veelheid aan informatie en regels doet menigeen afhaken. De Westeinder Adviesgroep wil hier wat aan doen.
Daarom organiseert de Westeinder Adviesgroep op maandag 10
februari van 19.00 tot circa 21.00
uur een gratis informatiebijeenkomst speciaal voor starters. Op
deze laagdrempelige bijeenkomst krijg je tal van tips en adviezen. Bovendien zijn er experts
aanwezig waaraan je gratis en
vrijblijvend al je vragen kunt stellen. Bezoekers van de bijeenkomsten ontvangen bovendien een
starterskit met handige hulpmiddelen en kunnen gebruik maken
van een speciale startersactie bij
de Westeinder Adviesgroep.
Wil je de informatiebijeenkomst
niet afwachten en direct al een
gesprek met een van de hypotheekadviseurs van de Westeinder Adviesgroep? Bel dan naar
0297-384980 voor een gratis en
vrijblijvende afspraak. Inschrijven
voor gratis informatie-avond kan
via www.westeinder.nl/startersbijeenkomst

Karin neemt salon van Erica over

Kapsalon J&S Hairstyling
in andere handen
Aalsmeer - De zo vertrouwde
kapsalon in de Hadleystraat 46
gaat per 1 februari in andere handen. De Aalsmeerse Karin van Heteren neemt de kapsalon van Erica over. Na lang wikken en wegen
heeft Erica besloten het na bijna
27 jaar rustiger aan te gaan doen.
Ze blijft nog drie dagen bij Karin
werken. Dus, veel zal er niet veranderen, maar er komt wel weer
fris en nieuw personeel op de andere dagen in de salon te staan.
Karin, die al 37 jaar in het vak actief is en een salon in Badhoevedorp runt, zal samen met Mariska het nieuwe gezicht worden bij
J&S Hairstyling, wat per 1 februari Hairstyling by Karin zal gaan heten.
Kennismakingsactie
Gedurende de openingsmaand
februari is er een kennismakingsactie: de gehele maand haar

Een rit is meer dan vervoer alleen

ANWB AutoMaatje start
in maart in Aalsmeer
Aalsmeer - Ook in de gemeente
Aalsmeer zijn er veel mensen minder mobiel. Zij kunnen zelf niet
meer voor vervoer zorgen of lastig van de bestaande vervoersdiensten gebruik kunnen maken. Dit maakt dat zij niet zo vaak
de deur uit kunnen als zij zouden
willen. Een bezoekje aan een klaverjasmiddag of een partner bezoeken in het verzorgingstehuis
kan al een hele opgave zijn en is
daarom helaas niet voor iedereen vanzelfsprekend. ANWB AutoMaatje Aalsmeer biedt hiervoor een oplossing en wil inwoners van Aalsmeer en Kudelstaart
helpen mobiel en actief te blijven.
AutoMaatje is een vervoersservice waarbij vrijwillige chauffeurs
met hun eigen auto minder mobiele plaatsgenoten vervoeren tegen een geringe onkostenvergoeding. Elke rit is meer dan vervoer
alleen. De vrijwillige chauffeur kan
eventueel iemand naar binnen
begeleiden. En elke rit betekent
een nieuw sociaal contact. Door
ANWB AutoMaatje toe te voe-

gen aan het bestaande vervoersnetwerk in Aalsmeer, kunnen ook
minder mobiele mensen weer
deel uit maken van het sociale en
maatschappelijke leven. Het vervoer beperkt zich namelijk niet tot
een bezoek aan ziekenhuis, dokter of fysiotherapeut: AutoMaatje
kan ook ingeschakeld worden om
weer op de koffie te gaan bij een
vriendin, te gaan kaarten in het
wijkcentrum of om naar de kapper te gaan. ANWB AutoMaatje is
al actief in zeventig gemeenten en
Aalsmeer voor Elkaar en Participe
Amstelland zullen in samenwerking met de gemeente Aalsmeer
op 2 maart aanstaande ANWB AutoMaatje Aalsmeer starten.

Keezenavond bij
FC Aalsmeer

Wimperlifting
Nieuw bij J&S Hairstyling by Karin
zal de wimperlifting zijn. Het resultaat van wimperlifting zijn lange, volle gekrulde wimpers, wat
ongeveer 6 weken blijft zitten.
Ideaal voor de vakantie dus. Een
afspraak is hiervoor wel gewenst.
De kapsalon zal open zijn van
dinsdag tot en met vrijdag van
9.00 tot 17.00 uur en zaterdag van
8.00 tot 13.00 uur. Maandag is de
salon gesloten. Het vertrouwde telefoonnummer om een afspraak te maken blijft uiteraard
hetzelfde: 0297-326995. U bent
natuurlijk ook zonder afspraak
welkom.

Eerste designwoningen in
Polderzoom opgeleverd

Uitstraling en indeling
De Charles Gabrijweg is een
spraakmakende straat met individuele architectuur. De bewoners
van de 24 huizen hebben hun
unieke designhuis gekozen uit de
woningbibliotheek van WeBuildHomes. WeBuildHomes uit Haarlem is een vernieuwend woonconcept waarbij de kopers zelf de
uitstraling, omvang en indeling
van hun droomhuis kunnen kiezen uit een online woningbibliotheek. Alle woningen in de bibliotheek zijn ontworpen door gerenommeerde Nederlandse architecten met een verfrissende kijk

te gaan met EyeCare. Dit om ervoor te zorgen dat hij, wanneer
hij met pensioen gaat, de winkel
in Aalsmeer in vertrouwde handen achter kan laten. De winkel werd opnieuw verbouwd en
kreeg de nieuwe naam: EyeCare
Ed Kriek Optiek. Hierbij werd Sander ten Seldam de nieuwe bedrijfsleider. Sander werkt inmiddels al meer dan 25 jaar in de
winkel en is een bekend en vertrouwd gezicht.
Ed vertelt: “Ik werk nu 3,5 jaar nog
maar 3 dagen in de week en dit
bevalt mij uitstekend. Lekker alleen nog in de winkel bezig zijn
met mensen zo goed mogelijk te
adviseren en de best mogelijke
kwaliteit en service bieden. Weet
je wat ik het leukste van dit alles
vind? Ik zie nu de derde generatie
klanten binnen komen, kinderen
en kleinkinderen van mijn klanten van het eerste uur. Dat bewijst dat we al die jaren toch iets
goed hebben gedaan. Ik hoop
dan ook dat ik in de komende jaren nog op deze manier mijn grote passie kan blijven doen’.”
Klanten en belangstellenden
worden uitgenodigd om op vrijdag 31 januari en/of zaterdag 1
februari Ed Kriek te komen feliciteren met zijn jubileum onder
het genot van een hapje en een
drankje bij EyeCare Ed Kriek Optiek aan de Stationsweg 2.

Anne Marie Geldhof:

‘Zaai zorgt voor een stok
achter de deur’

Aalsmeer - Met warmte op de
wereld gekomen. Zo ziet Anne-Marie Geldhof haar eigen
komst op aarde. Zij werd geboren in Sudan: “Staat leuk in mijn
paspoort.” Veel herinneringen
aan haar geboorteland heeft zij
niet, met haar ouders reisde zij
als drie jarige kleuter mee naar
Oud-Beijerland. Daar bracht zij
haar jeugd door en ging vervolgens studeren in Utrecht. Maar
wanneer de reislustige antropologe in Afrikaanse contingenten vertoeft, dan is het de warmte en de geur die haar doet beseffen; dit zijn mijn landen. “Ik
voel mij het prettigst bij 35 graden.” Even een greep uit een aantal bezochte landen; Kameroen,
Rwanda, Uganda, Vietnam, Cuba,
Sri Lanka, Jamaica (waar zij mee
hielp aan een school bouwen),
Honduras, Mexico en Guatemala
(waar zij voor haar studie Culturele Antropologie onderzoek deed).
Haar interesse in andere culturen
heeft haar ver gebracht. Hoewel
het er - zoals zij in eerste instantie dacht er ook te gaan wonen niet van gekomen is. “Ik ontdekte dat het toch niet zo bij mij paste en ontmoette mijn man, een
op wonen zoals Architekten CIE, echte Rijsenhouter.” Veel dichter
Luud van Ginneken en Henk Kor- bij huis maar met een berg ervateweg. Zo kiest elke toekomsti- ring begon zij met het organisege huizenbezitter een unieke wo- ren van evenementen. Het bij elning die aansluit bij zijn smaak, kaar brengen van mensen is haar
wensen en budget. De huizen in op het lijf geschreven. Het finAalsmeer zijn met zorg gebouwd gerspitzengefühl, gecombineerd
door Boer Bouw die bekend staat met haar natuurlijke uitstraling,
om kwaliteit en betrouwbaar- enthousiasme, spontaniteit en
heid.
organisatietalent maakt haar tot
een gedroomde partner. “WerLaatste oplevering in maart
ken met een goed team voor een
Eind maart worden de laatste wo- ambitieuze opdrachtgever, dat
ningen opgeleverd. Bij dit mo- is wat ik ambieer! Die, net als ik,
ment gaat uiteraard stil gestaan kijkt op een wijze waardoor je het
worden”, aldus WeBuildHomes. totale resultaat naar een groteEr wordt een feestelijk samen- re hoogte - niveau - tilt. Ik zie alzijn georganiseerd voor alle be- tijd kansen om het mooier of bewoners en relaties. Wethouder ter te maken. Mijn werkgeluk zit
Robert van Rijn zal ook aanwezig in de perfectie, alle details moezijn om de nieuwe bewoners wel- ten kloppen.”
kom te heten. Gawein Minks, directeur WeBuildHomes: “Met on- Theaterproducent
ze online woningbibliotheek ma- “Ik had een vaste baan en huurken we architectuur en keuze- de mensen in die nu precies het
vrijheid bereikbaar voor ieder- werk deden dat mij zelf zo leuk
een die droomt van een nieuw- leek.” Het bracht haar op het idee
bouwhuis. Tegelijkertijd creëren een eigen onderneming AM Prowe een gevarieerd en opvallend ducties te starten. “Niet de makstraatbeeld; straten waarin men- kelijkste route, maar wel de meest
sen graag leven.”
uitdagende.” Anne Marie werkte

Meest bijzondere en spraakmakende straat

Vrijwilligers gezocht
ANWB AutoMaatje Aalsmeer is op
zoek naar vrijwillige chauffeurs en
vrijwilligers die deelnemers telefonisch te woord willen staan en/
of de ritten plannen. Aanmelden
hiervoor kan via info@automaatje-aalsmeer.nl of telefonisch via Aalsmeer - Afgelopen vrijdag 24
januari was een feestelijke dag
0297-303141.
voor de eerste bewoners van
het nieuwbouwproject Garden
Village in de wijk Polderzoom,
Aalsmeer. Zij kregen als eerste
de sleutel van hun onder architectuur ontworpen designhuizen
aan de Charles Gabrijweg. Deze
nieuwe straat bestaat uit 24 unieke huizen die samen een opvallend straatbeeld in Aalsmeer vormen.

schien omdat je zo lekker iemand
dwars kunt zitten en je speelt met
een maat tegen een ander koppel.
Ook bij dit spel kan er na afloop
lekker over nagepraat worden, elk
Aalsmeer - Aanstaande zaterdag spel duurt 45 minuten en er wor1 februari organiseert de club van den drie partijen gespeeld. De kos100 van FC Aalsmeer voor de twee- ten per koppel zijn 5 euro. Aanvang
de keer een keezenavond voor die- 20.00 uur in de FC Aalsmeer kantigene die een gezellige avond willen ne aan de Beethovenlaan. Opgemeemaken. Keezen is een spel wat ven via mail: pgsp33@gmail.com of
snelgroeiend is in Nederland, mis- bel naar: 06-36369985.

knippen voor 20 euro! Na deze
maand zal Karin scherpe prijzen
blijven hanteren voor knippen
en kleuren. Ook heeft ze gedacht
aan de 65+ ers, voor hen heeft ze
een speciaal tarief.

Aalsmeer - Ed Kriek Optiek is
al ruim 40 jaar een begrip in
Aalsmeer. Op 23-jarige leeftijd is
Ed Kriek begonnen bij het Brillenhuis Aalsmeer. Na enkele jaren kreeg hij de mogelijkheid om
de winkel over te nemen en deze
kans heeft hij met beide handen
aangegrepen. Zo werd Ed Kriek
Optiek een feit. De winkel werd
langzaam maar zeker een begrip
in Aalsmeer en omstreken. Hierdoor groeide de winkel uit z’n jasje. In 2002 is de winkel dan ook
verhuisd naar het huidige pand
aan de Stationsweg. De winkel
werd toen getransformeerd van
een kleine ‘brillenwinkel’ naar
een uiterst modern optiekbedrijf waar je voor alle facetten van
oogzorg terecht kunt. Naast monturen, zonnebrillen en contactlenzen werd er ook een optometrie praktijk geopend. Weer later
kwam daar ook een oorzorg afdeling bij, gespecialiseerd in hoorapparaten. De winkel staat in de
hele regio bekend om de beste oogzorg, kwalitatief (goede)
hoogstaande brillen en contactlenzen en een uitstekende service. Wegens het succes van deze
formule opende Ed Kriek in 2005
zijn tweede winkel in Kudelstaart
en vervolgens in 2011 nog een
vestiging in Nieuw-Vennep.
In 2015 heeft Ed besloten om een
verregaande samenwerking aan

jaren als Theaterproducent (onder andere voor Adelheid Roosen). “Het was een geweldige tijd,
naast zeer creatief zijn theatermensen ook super ambitieus.” Zij
herkende zichzelf in hen en het is
juist deze creativiteit en ambitie
die zij nu gebruikt in de zakenwereld bij het organiseren van congressen. “De zakelijke en culturele wereld kunnen zoveel van elkaar leren. Je moet de passie voelen als een toegevoegde waarde
en dat uitstralen. Zo bereik je het
ultieme.” Dat Anne Marie sterk is
om orde te scheppen in de chaos,
is een zegen voor haar opdrachtgevers. Zij kunnen het werk uit
handen geven en overlaten aan
iemand met verstand van zaken
en die daar heel veel liefde voor
het vak en product aan toevoegt.
Het betaalt zich uit in een groot
landelijk netwerk en opdrachtgevers die graag met haar werken
omdat zij haar precisie en passie
waarderen.
Interessant
“Ik wist al eerder van het bestaan van Zaai en verleden jaar
heb ik mij aangemeld. Zaai zorgt
voor een stok achter de deur, zo
werk ik eindelijk aan mijn website
compleet met logo’s, foto’s en reviews.” De uitwisseling met de andere ondernemers ervaart zij als
interessant. Met haar buddy Wilco Hoogeveen (van Turf ) heeft
zij een leuk en inspirerend contact. “Ik hou ervan adviezen te geven maar krijg deze nu vaak ook
terug. Zaai is een goede spiegel
voor mij.” Neem voor meer informatie over Zaai contact op met
Kirsten Verhoef (project organisator) via 0297-366182 of stuur een
mail naar: kirsten@syltsupport.nl.
Janna van Zon
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Holocaustmonument

Licht in Raadhuis even
uit voor ‘Levenslicht’

Bart Kabout nieuwe wethouder, Marlon van Diemen CDA-raadslid

Bijzondere raad: Beëdiging,
afscheid en kroketten!
Aalsmeer - Een bijzondere raadsvergadering vond donderdag 23
januari plaats. Met name in het
teken van een benoeming, een
installatie en een afscheid stond
de avond. Raadslid Bart Kabout
is benoemd tot nieuwe CDA-wethouder. Hij volgt, zoals inmiddels wel bekend, Robbert-Jan van
Duijn op, die als burgemeester
aan de slag gaat in de gemeente Nieuwkoop. De vrij gekomen
plaats in de gemeenteraad wordt
opgevuld door Marlon van Diemen Kreeft, eerder raadslid geweest voor het CDA. Haar terugkeer werd unaniem gewaardeerd.
Voor zowel Bart als Marlon waren
er na de officiële beëdiging bloemen en felicitaties.

Glansrijke carrière
Het laatste onderwerp van de
vergadering was het afscheid van
wethouder Van Duijn. Vice-nestor van de raad, Dick Kuin, prees
de glansrijke carrière van de pas
32-jarige politicus. Het zou hem
niet verwonderen als over enkele jaren minister-president Van
Duijn zijn intrede doet in Den
Haag. Ook CDA-fractievoorzitter Dirk van Willegen ging in op
de politieke ambitie van deze
snel rijzende ster. In de raad gekomen in 2010, in 2014 lijsttrekker, nog geen twee jaar later wethouder en in 2018 voerde hij opnieuw succesvol campagne voor
het CDA. Van ooit jongste raads-

lid tot nu jongste burgemeester
van Nederland. Dick Kuin vroeg
zich overigens af of Robbert-Jan
wel weet waar hij aan begint. De
gemeente Nieuwkoop bestaat
750 jaar en van maart tot november staan diverse activiteiten op het programma. Er wacht
de nieuwe burgemeester dus een
druk schema. Dat wordt geen
Feestweek Aalsmeer, maar zou hij
wel terugkomen voor de Pramenrace? Robbert-Jan vindt dit het
leukste evenement van het jaar in
Aalsmeer…

mens Absoluut Aalsmeer een tekening van de watertoren met op
de kop van de toren King Kong,
die al brullend de staart van een
overvliegende Boeing 747 vastpakt van de Aalsmeerse kunstenaar Michel Sehstedt. Toepasselijk, de wethouder heeft zich tijdens zijn ambtsperiode volop ingezet om de hinder door Schiphol in Aalsmeer te beperken.

fractie in navolging van de landelijke invoering door toen premier
Balkenende om tijdens het late
uur de knorrende magen de vergadering niet te laten verstoren.
Als de vergadering in Aalsmeer
na elf uur ’s avonds nog gaande was, zou er onderbroken worden voor deze warme snack. Met
de komst van waarnemend burgemeester Jeroen Nobel verdwenen de kroketten uit de raadszaal, er werd niet langer dan half
elf vergaderd namelijk. RobbertJan, de raadsleden en het publiek
konden deze lekkernij wel waarderen en er is volop van genoten.

Vijf burgemeesters
Tot slot was er het laatste woord
voor Robbert-Jan van Duijn. Hij
zei een beetje een dubbel gevoel
Krokettenmotie
te hebben. “Ik heb heel veel zin in
Voordat Robbert-Jan kon begin- m’n nieuwe baan, maar zal de veinen aan zijn afscheidsspeech was lige thuishaven zeker missen.” Het
er een lekkere verrassing. De bo- wethouderschap noemde hij een
des stapten de raadszaal binnen enorm voorrecht en hij bedankte
Dorpskerk en watertoren
Van de gemeenteraad kreeg met elk een schaal met kroketten de raad en het college voor de saRobbert-Jan van Duijn een mooi en kaassoufflé’s. De krokettenmo- menwerking en het vertrouwen
schilderij van de Dorpskerk van tie werd in 2012 ingediend door en de ruimte die hij heeft gekreAalsmeer (rijksmonument) en na- Robbert-Jan namens de CDA- gen om op zijn eigen manier de
functie van wethouder te kunnen
vervullen. “Ik heb onder vijf burgemeesters (Pieter Litjens, Jobke
Vonk, Theo van Eijk, Jeroen Nobel
en nu Gido Oude Kotte) veel geleerd, ook fouten gemaakt, maar
dat hoort erbij. Ik heb geleerd, gedaan, ben gevallen en weer opgestaan. Maak er wat moois van,
durf fouten te maken en wees
een beetje lief voor elkaar”, besloot hij zijn speech. Natuurlijk
waren er ook bloemen en veel felicitaties voor de nu oud-wethouder en vanaf begin februari burgemeester Van Duijn. Hij kreeg
een lange, staande ovatie als afscheidsgroet.
Door Jacqueline Kristelijn

Italië, wijnproeverij en Ferrari museum

Nieuwjaarsrit Fiat 500
club: Geslaagde dag!
Aalsmeer - Afgelopen zondag
26 januari kwamen om klokslag
11.00 uur 43 Fiat 500’tjes bijeen
bij een restaurant aan de Stommeerweg. Het was tijd voor de
jaarlijkse Nieuwjaarsrit van de
club. Zelfs twee Duitse auto’s deden mee. Iedere deelnemer kreeg
een goodybag uitgereikt met
daarin de route, een plattegrond
en een sticker voor op de auto,
maar ook een gloeilamp. Een zogenaamd ‘bolletje’, de bijnaam
van een 500’tje. En er zaten nog
meer bolletjes in de tas: Een bakje blauwe druifjes, een zakje tumtum en een mandarijn. Het spektakel kon beginnen. Volgens de
deelnemers ‘Een te gek gezicht’.
De Nuova Fiat 500 club bestaat

sinds 2015 en heeft 250 betalende leden en ongeveer 2000 Facebook volgers. Er worden, zowel in
binnen- als buitenland, leuke ritten georganiseerd. Speciale dank,
namens alle deelnemers voor deze Nieuwjaarsrit, gaat uit naar Sissi, haar man Arnold en natuurlijk
het bestuur.
Route
De route (een enkeling noemde het een leuke kronkelrit) ging
langs de Westeinderplassen naar
Leimuiden, Bilderdam, De Kwakel
en De Hoef waar de lunch werd
genuttigd en waar jarige deelneemster Marianne werd toegezongen. Verder via Zevenhoven,
Noordse Dorp, Woerdense Ver-

laat, Vinkeveen, Abcoude, Ouderkerk aan de Amstel naar het parkeerdak van Flora Holland. Volgens een van de deelnemers was
het een toer-puzzelrit die alle ingrediënten bevatte. Hulde! Voor
een afsluitend drankje kwam iedereen weer terug bij de plek
waar gestart was. Hier werd nog
even nagepraat onder het genot
van een drankje.

geweest, maar kijkt terug om een
meer dan geslaagde dag. “De
club is geweldig”, zegt ze. “In 2018
bijvoorbeeld zijn we met 14 auto’s een week naar Italië geweest
en hebben onder andere een
wijnproeverij gedaan en het Ferrari museum bezocht. Het is een
grote familie aan het worden.” Zin
om lid te worden? Dat kan voor
slechts 20 euro per jaar. Naast ritjes wordt ook korting gegeven
“Club is geweldig”
op tuning, etc. Kijk even op www.
Voorzitter Sissi Mijwaart (naast nuovafiat500.nl voor meer infornog drie bestuursleden en veel matie
vrijwilligers) is er maar druk mee Door Miranda Gommans

Kaartavond bij
BV Hornmeer
Aalsmeer - Komende vrijdag 31
januari is er weer enkel kaarten bij
buurtvereniging Hornmeer. Natuurlijk is iedereen van harte welkom in het buurthuis aan de Dreef

1. Aanvang is 20.00 uur. Zaal open
vanaf 19.30 uur voor koffie, thee
en inschrijving. Het koppelkaarten
op vrijdag 24 januari is gewonnen
door Arie Brouwer en Kees Noordhoek met 5522 punten. Gevolgd
door Jan Meijer en Gerard Presser
met 5510 punten en Chris van Wijhe en Theo Nagtegaal met 5027
punten. De poedelprijs was voor

Aalsmeer - Tijdens een korte schorsing van de raadsvergadering op donderdag 23 januari werd het even helemaal donker in het gemeentehuis. Er was
geen stroomstoring, het licht was
bewust op uit gezet om het holocaustmonument ‘Levenslicht’
goed te kunnen bekijken.
Op 27 januari 2020 was het 75 jaar
geleden dat concentratie- en vernietigingskamp Auschwitz werd
bevrijd. Wereldwijd werd daar bij
stilgestaan. Om ook stil te staan
bij slachtoffers uit de gemeente Aalsmeer is tijdelijk het holocaustmonument ‘Levenslicht’
te zien in de burgerzaal van het
Raadhuis. Met in totaal 104.000
lichtgevende stenen – gelijk aan
het aantal slachtoffers in Nederland – staat het kunstwerk symbool voor de impact van de Holo-

caust. 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. Het ‘Levenslicht’ bekijken kan tot en met vrijdag 31
januari tijdens de reguliere openingstijden van het Raadhuis.

VOGELS IN DE NATUUR

Luisteren naar de vinkenslag
Aalsmeer - Zomaar in een groepje bomen, gewoon in het bos, of
afkomend op een voederplaats,
de vink is er dan vaak al net zo
snel bij gesignaleerd als de mezen of de mussen. En komt er ook
nog wat zon bij, dan is de vinkenslag al snel aan de gang. Een
prachtige zang in gevarieerde
strofes, en vooral nu de broedtijd
er weer aankomt een genot om
uit te luisteren.

bij elkaar. Uitgevallen onkruid en
gras zaden, jonge scheuten van
bodem gewas, grond insecten en
rupsen is dan hun kostje.
Eind april wordt er begonnen met
de nestbouw, meest in een vertakking van boom of struik. Opgebouwd uit mossen, grassen en
dierenhaartjes worden er 3 tot 5
eieren gelegd, die ongeveer 14
dagen worden bebroed. Het is
een territorium broeder, die geen
soortgenoten of ander vogels in
Mooi kleurenpallet
de buurt wil. Kan dan ook aardig
Opvallend bij deze vogel is het uitvallen naar andere vogels in de
verschil in man en vrouw. Van buurt van het nest.
wat verder is de vrouw wel wat lijkend op de huismus, bruinig ge- Familie bij elkaar
tint, grootte gelijk, korte maar Na het uitkomen van de eieren
iets spitser snavel, maar met wit- worden de jongen circa 14 dagen
te vleugel strepen. Zie je ook de op het nest gevoerd, waarna ze
man, dan is de gelijkenis al veel al uit kunnen vliegen. Wel blijven
verder zoek. Grootte is wel gelijk, ze nog een dikke maand als famimaar de vinkenman heeft een lie bij elkaar en in deze tijd wordt
veel mooier kleurenpallet. Vleu- het voederen afgebouwd naar
gels met de kleuren van buiten het zelfstandig zijn. Het jonge
naar binnen in groen, geel, zwart, spul zoekt elkaar wel op en vormt
wit met grijs en bruin. Een mooie zo zwermpjes die vaak lang bij elgrijze pet en dan de roze/ oker kaar blijven. Een boomsoort waar
kleurige borst. Een pracht van deze zwermen graag in foerageeen vogel die gezien en gehoord ren is de beuk, de jonge beukenmag worden.
nootjes, nog niet afgehard, behoZijn verspreiding is in geheel Eu- ren tot hun favoriete snoepgoed.
ropa, Noordwest Afrika, tot Oos- Dus weer een mooi en goed
telijk daarvan, tegen Siberië. Het waarneembaar vogelsoort om
gros van deze vogels zijn stand van te genieten de komende tijd.
vogels, maar een deel doet ook Henk Vogelaar
aan de trek. Vooral van noordelijker gebied, komen ze tegen
de winter toch ook wel afzakken
naar onze regio. Een aparte kleur
mutatie van deze vogels is waarneembaar op de Azoren en de
Canarische eilanden. De borst is
dan veel meer roze, verder erg
gelijkend.
Het voedsel van de vink bestaat
uit kleine insecten en rupsjes
uit bomen en struiken, zaden en
jonge knoppen. Maar ook op de
grond foerageren ze aardig wat
het koppel Co Eikelenboom en
Ans Doeswijk met 3921 punten.
Kwart marathon
Op zaterdag 8 februari organiseert buurtvereniging een kwart-

marathon in buurthuis Hornmeer.
Iedereen kan hieraan meedoen.
De kosten zijn 10 euro en dit bedrag is inclusief een lunch. Aanvang is 10.00 uur. Zaal open vanaf 09.30 uur.

Opgeven kan via onze website: wellantgroenstrook.nl (klik op ‘kom langs op onze school’)
Bij de inschrijving kan de gewenste themaklas worden aangegeven.
Jac. P. Thijsselaan 18 Aalsmeer, 0297 384949

OPEN DAG

Woensdag 5 februari 2020
14.00-16.30 uur & 18.30-20.30 uur
Binnenkort moeten alle leerlingen uit groep 8 een schoolkeuze maken.
Graag helpen wij bij deze keuze. Wij zijn Wellantcollege de Groenstrook, een groene
vmbo-school voor de basis- en kaderberoepsgerichte leerweg en de gemengde leerweg
in Aalsmeer. Heb je bijvoorbeeld vragen als: Wat doe je met groen?
Welke proefjes ga je uitvoeren? Welke gerechten maak je bij de kookklas?
Wat doe je in de paardenklas? Of wat zijn de nieuwste techniek-snufjes?
Geef je dan snel op voor onze lesjesmiddag!
De lesjesmiddagen vinden plaats op woensdag 15 januari en 26 februari van 13.00 tot 16.00 uur.
Je volgt theorielesjes en een praktijkles, waarbij je een keuze maakt uit Paardenklas,
Kookklas, Tecklas en Carrousel (Bloem/Plant/Dier. Tijdens deze middag kunnen wij jou
een goed beeld geven van wat ons vmbo-onderwijs inhoudt. Het aanmelden voor de lesjesmiddag
kan op onze website: https://wellant.nl/vmbo/onze-scholen/degroenstrook/.
(Scan QR-code rechtsboven in advertentie)
Daarnaast kun je onze school verkennen tijdens de Open Dag. Stap op woensdag 5 februari de
school binnen en kom ruiken, proeven, voelen en zien wat voor een leuke school de Groenstrook
is. De deuren staan open van 14.00-16.30 uur en van 18.30-20.30 uur.
Voor wat betreft de inschrijving houdt onze school zich aan de afspraken binnen de Kernprocedure.
Op onze website is meer informatie te vinden over de school en ons onderwijs.
Tot snel!
Jac. P. Thijsselaan 18, 1431 KE Aalsmeer | 0297-384949 | degroenstrook@wellant.nl

Atletiek - NK Indoor (U14)

Carmen zesde en Rick achtste

Aalsmeer - Dit weekend vonden
in Apeldoorn de Nederlandse
Kampioenschappen Indoor voor
junioren (U14 en U16) plaats.
Voor AV Startbaan deden negen
junioren mee, waarvan drie uit
Aalsmeer (Sophie Lucas, Marciano Verzijden en Steven Waasdorp).
Op zaterdag 25 januari kwamen
de Aalsmeerse junioren van AV
Startbaan aan de start. Steven begon al om 9 uur met inspringen
bij het polsstokhoogspringen.
Voordat hij eindelijk ging springen was het al 11 uur en ondertussen waren er ook andere junioren bezig. Marciano sprong
bij het verspringen heel goed en
miste op twee plaatsen na de finale. Steven begon dan eindelijk om 11 uur met zijn aanvangshoogte. Door het verkeerd uitzetten van zijn aanloop ging het daar
al bijna mis. Gelukkig en door ingrijpen van zijn trainer haalde hij
zijn derde poging over 1.90 meter wel. Wat daarna volgde was
heel knap. Hij sprong foutloos tot
aan zijn persoonlijk record van
2.25 meter, moest daarna een
extra poging doen op 2.30 meter en sprong uiteindelijk bijna
foutloos door tot een hoogte van
2.40 meter. Hiermee sprong hij
weer een persoonlijk- en clubrecord en werd hij Nederlands
Kampioen. Dit alles na een wedstrijd van bijna 3 uur. Inmiddels
was het lunchtijd, maar de junioren gingen gewoon door. Sophie begon aan de kwalificatie van
het verspringen. Met een sprong
naar 4.43 meter plaatste zij zich
vrij eenvoudig als tweede voor de
finale later op de dag. Tijdens het
verspringen van Sophie plaatste Marciano zich voor de halve finale van de 60 meter sprint. Marciano liep tussendoor nog de 600
meter. In zijn serie liep hij in een

Kudelstaart - Afgelopen zaterdag 25 januari was Den Bosch het
toneel voor de NK Handboogschieten. Drie schutters van HBV
Target waren op grond van hun
eerdere prestaties in de regio uitgenodigd om deel te nemen aan
deze eindrondes. Carmen Terlouw mocht uitkomen in de klasse dames recurve cadetten, Rick
van Gent in de klasse heren compound cadetten en Marco Jongkind in de klasse heren recurve.
Allereerst moesten de schutters
twee ronden van 30 pijlen schieten om zich eventueel te kwalificeren voor de eindronde. Carmen en Rick kwamen deze selectierondes goed door en plaatsten zich voor de kwartfinale later op de dag. Helaas voor Marco eindigde de dag na deze selectierondes. In de kwartfinale wist
Carmen, na een felle strijd met
geduchte tegenstanders, zich de
zesde plaats toe te eigenen terwijl Rick de achtste plaats wist te
behalen. Dit zijn hele goede resultaten waarbij sprake is van gemiddelden van bijna 9 punten
per geschoten pijl.
Alleen het meedoen van drie
schutters van Target is al een

Goud Steven Waasdorp
en brons Sophie Lucas

heel hoog tempo naar een nieuw
persoonlijk record van 1.50 minuten. Hij miste daarmee op 0.7 seconden het podium, maar werd
toch mooi vierde van Nederland.
Marciano haalde als achtste de
finale van de 60 meter sprint, althans dat dacht iedereen. Hij
werd echter derde in zijn serie
en moest daardoor de finale missen. Uiteindelijk toch nog negende van Nederland! Sophie moest
na vertragingen bij de loopnummers (meer dan 45 minuten) nog
de halve finale van de 60 meter
sprint lopen. Dat liep uit op een
drama. Eén serie ging goed, maar
bij de twee volgende series ontbrak de tijdmeting. Na lang wachten moest er worden overgelopen, maar alleen voor deze series. Het resultaat was slechte tijden en veel meisjes die hierdoor
hun gedroomde finale misliepen, ook Sophie. Teleurstellend
voor Sophie en een aantal meisjes die twee keer moesten lopen,
zonder degelijke warming-up en
daardoor feitelijk kansloos waren.
Heel jammer! Sophie herpakte
zich na de teleurstelling in de halve finale 60 meter sprint bij de finale verspringen. Na twee sprongen stond ze op de vierde plaats
met een afstand van 4.30 meter.
Een voetje naar voren kon wellicht helpen haar dichter bij de
balk te brengen dacht haar trainer. Wat niemand voor mogelijk hield, maar wel hoopte, deed
Sophie, een super sprong over
4.57 meter (dik persoonlijk record) en ze stond opeens tweede. Helaas sprong nog één meisje verder in de derde en laatste
poging, maar dat kon de blijdschap bij Sophie niet meer wegnemen, derde van Nederland en
een mooie bronzen medaille. Een
mooi NK voor de Aalsmeerse atleten van AV Startbaan.

Schutters Target pieken
op NK Handboogschieten

Basketbalcompetitie

Basketballers M16 pakken
eerste overwinning
Aalsmeer - Het heeft even geduurd, maar zondag 26 januari
hebben de jongens van Basketbal Vereniging Aalsmeer M161 eindelijk hun eerste winst van
het seizoen weten te pakken tegen de jongens van Break Out ‘88
M16-1 uit Wieringen. In het eerste
kwart wist Wieringen de eerste
twee punten te maken door een
misverstand in de verdediging
van Aalsmeer, maar had daarna
geen antwoord meer op het aanvallende spel van Aalsmeer. Daardoor was het eerste kwart erg
eenzijdig met voornamelijk scores aan de kant van Aalsmeer.
Het eerste kwart werd afgesloten met een stand van 16-4, een
veelbelovend begin van de wedstrijd. In het tweede kwart ging
Aalsmeer gelijk door met goed
aanvallend spel en nog steeds
hadden de spelers uit Wieringen hier geen antwoord op. Het
tweede kwart werd afgesloten
met een 30-17 voorsprong voor
Aalsmeer. Het derde kwart begon
goed met twee mooie aanvallende plays van Aalsmeer. Maar uit-

eindelijk wisten de jongens van
Break Out ‘88 toch een paar keer
sterk de basket te vinden en werd
het verschil teruggebracht naar
10 punten. De stand: 42-32. Het
derde kwart werd dus gewonnen door Break Out ’88. Aan het
begin van het vierde kwart maakte Stef Veninga voor Aalsmeer
de eerste 2 punten. Hierna begon bij Aalsmeer de vermoeidheid toe te slaan. Het team speelt
maar met vijf man en heeft geen
wissels. Wieringen weet daarvan gebruik te maken op de aanval, met een paar sterke drives en
goede driepuntpogingen wist zij
het gat kleiner te maken tot nog
maar 3 punten verschil. De stand:
44-41. De coach van Aalsmeer
vraagt een time out aan. De jongens waren moe en sommige zagen het niet meer zitten. Maar
dankzij positiviteit binnen de
ploeg houden de jongens hun
kop omhoog. De focus wordt gelegd op goed verdedigen. Wieringen had hier geen antwoord
op en Aalsmeer wist diverse malen de bal af te pakken. Uiteinde-

lijk weet Aalsmeer de wedstrijd af
te sluiten met een stand van 5648. En dat allemaal met maar vijf
spelers! Na deze eerste, zwaar bevochten overwinning gaan de
jongens van de M16-1 vol goede
moed hun volgende wedstrijd in.
Deze wordt gespeeld op zaterdag
8 februari om 17.45 uur in Heerhugowaard. Er wordt gespeeld
tegen de nummer 1 uit de poule,
waar vorige wedstrijd met maar
2 punten verschil van werd verloren. Weer een kans dus op een
overwinning voor de Aalsmeerse
basketballers.

mooie prestatie, maar het behalen van deze resultaten maakt
van een gewone zaterdag een superzaterdag. Het bestuur van Target is heel trots op hun jonge leden, maar ook op Marco die weliswaar niet in de top eindigde
maar zich tevens geweldig manifesteert als trainer van Carmen,
Rick en enkele andere jeugdleden. Zaterdag was meedoen al
een soort van winnen; het is een
prachtige beloning voor heel veel
inzet en enthousiasme. Meer weten over HBV Target en/of handboogschieten? Kijk dan op www.
hbvtarget.nl
Van links naar rechts: Carmen, Rick
en Marco.

Wij kiezen
voor een
beter milieu.
Deze krant is gedrukt
op gerecycled papier.
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“Ik doe nog woordzoekers en ga naar de breiclub”

Mevrouw Joore-Weij viert
honderdste verjaardag

schaatsen doet ze graag. “Voetballen vind ik maar een ballengedoe. Dan hebben ze de bal en
dan schoppen ze hem weer weg.”

Aalsmeer - Afgelopen vrijdag
24 januari vierde Johanna Maria
Elisabeth Joore-Weij haar honderdste verjaardag. Vanwege dit
feit bracht Gido Oude Kotte haar
een bezoek. Het boeket bloemen wordt overhandigd en de,
namens het college aangeboden, taart wordt uitvoerig bekeken en aangesneden. “Het is het
derde stukje taart van deze week,
want we hebben reeds twee verjaardagen gevierd van eeuwelingen.” Aldus de sympathieke
burgemeester. “Wat een heerlijk plekje heeft u trouwens hier.”
Gido opent het gesprek met de
kwieke Johanna. Ook wel Jo, Annie of Zus genoemd. Ze woont
reeds anderhalf jaar in een aanleunwoning van het zorgcentrum met uitzicht op de ringvaart. Ze werd op 24 januari 1920
geboren op de Oosteinderweg,
verhuisde naar de Aalsmeerderweg, heeft zeven jaar gevaren en gewoond op een baggerschip en woonde vervolgens van

Sokken
Ook kijkt mevrouw graag naar
The Bold & The Beautiful. “Dat is
tegenwoordig op 8 en dan kijk
ik eerst altijd even de herhaling.
Wat ik ook leuk vind is De Slimste
Mens, met die ouwe brombeer. Ik
heb veel puzzels gemaakt, nu doe
ik nog woordzoekers en ik ga naar
de breiclub in het huis. Daar brei
ik sokken voor de bazaar enzo.”
Dochter Dineke vertelt dat als ze
op vakantie gaan met het vliegtuig, mama altijd op teletekst kijkt
of ze geland zijn. En zoon Maarten zegt liefdevol dat moeder ‘De
goedheid zelve is’. “We voelen ons
rijk.” Schoondochter Henny wordt
door Dineke nog even in het zon1953 tot 2018 achter/naast het netje gezet: “Zij heeft zoveel voor
ouderlijk huis aan de Aalsmeer- moeder gedaan en nog!” Waarop
derweg. Op de vraag hoe het Henny haar schouders ophaalt en
voelt om honderd te worden ant- zegt: “Ach, ik woon nou eenmaal
woordt Johanna nuchter: “Ach het dichtst in de buurt.”
dat gaat zomaar vanzelf.” De rollator gebruikt ze voor een rond- Feestje
je om het huis, maar binnen doet Burgemeester Gido vraagt of er
ze alles zonder. “Ik heb ook nog nog wensen zijn: “Ik heb alles wat
geen gehoorapparaat.” Haar man ik hebben wil. En ik kan gelukkig
is op zeer jonge leeftijd gestor- goed alleen zijn”, antwoordt de javen aan een hartstilstand. Vijf- rige. “Ik kreeg net een boeket van
enveertig jaar oud. Zoon Maar- de huisarts en er is ook een feliciten en dochter Dineke waren res- tatie van de Koning bezorgd. Mijn
pectievelijk zestien en twaalf jaar. kleindochter heeft het huis verZe zijn met hun partners bij moe- sierd. Ik ben tevreden. En vanmidder op bezoek en vertellen over dag vieren we nog een feestje in
die tijd. Maarten nam noodge- Het Wapen. Ik hoop dat mijn achdwongen het baggerbedrijf van tennegentigjarige vriendin daar
zijn vader over. “Het was een ook bij is. We zijn al zolang bezware tijd. Maar zo ging dat.” Me- vriend.” Zowel burgemeester als
vrouw Joore vult aan: “Ik moest de jarige vonden het leuk elkaar
gaan werken in de huishouding.” ontmoet te hebben en hopen elIn totaal heeft ze vier kleinkinde- kaar volgend jaar wederom te
ren en inmiddels zijn er ook twee treffen. Namens De Nieuwe Meerachterkleindochters.
Gesport bode: Van harte gefeliciteerd meheeft de honderdjarige nooit, vrouw Joore!
maar kijken naar wielrennen en Door Miranda Gommans

Wethouder Robbert-Jan van Duijn naar Nieuwkoop

Van jongste raadslid naar
jongste burgemeester

Loco-burgemeester Robbert-Jan van Duijn met ambtsketen tijdens de
huldiging van het Teakwondo-team afgelopen december.
Aalsmeer - Van raadslid, fractievoorzitter en lijsttrekker tot wethouder en binnenkort burgemeester van de gemeente Nieuwkoop. De politieke loopbaan van
Robbert-Jan van Duijn in slechts
tien jaar. Als 22-jarige werd aan
hem gevraagd of de lokale politiek misschien iets voor hem was,
hij zei ‘ja’, kwam op nummer acht
te staan op de kieslijst voor het
CDA en wist met voorkeurs-stemmen het jongste raadslid van dat
moment in Aalsmeer te worden.
Robbert-Jan weet het nog als de
dag van gisteren. “Ad Verburg en
Arie de Vos spraken mij aan na
de kerkdienst in Kudelstaart en
vroegen of ik mij eens in de politiek wilde verdiepen. Ze hebben
er moeite voor gedaan. Ze heb-

ben me zelfs uit eten (gewoon
een sateetje) genomen”, begint
hij met een brede glimlach. Daarna begon de ‘zwaardere’ kennismaking. In gesprek met oud-wethouder Bep Heemskerk en voorzitter Jan Dresschler. “Ze vroegen op welke plek ik op de kieslijst wilde. Maakt niet uit, heb ik
toen geantwoord. Ik kom er toch
wel in, blufte ik.” Het werd nummer acht en toen de uitslag van
de verkiezingen bekend gemaakt
werd, dacht Robbert-Jan net buiten het ‘politieke bootje’ gevallen te zijn. De teleurstelling was
van korte duur, want door voorkeursstemmen kwam hij wel in
de raad. “Burgemeester Pieter Litjens kwam lachend naar me toe
om te feliciteren.”

Luisteren en samenwerken
Robbert-Jan dacht de boel wel
even te kunnen gaan opschudden, maar zo werkt het nou eenmaal niet in de politiek. “De eerste twee jaar vond ik het niet echt
leuk. Het ging traag, veel gepraat
over details. Ik hoopte dat het
sneller kon.” Inmiddels weet Robbert-Jan beter. Gedragen besluitvorming is belangrijk. Er zijn zoveel gekozen raadsleden die allemaal een stem hebben. Daar
moet je rekening mee houden.
“Zeker in mijn laatste vier jaar als
wethouder heb ik geleerd dat
luisteren en samenwerken heel
belangrijk zijn. Het gebeurt niet
in het gemeentehuis, juist in de
kroeg, bij de vereniging, in de
kerk of op een verjaardag worden allerlei zaken besproken. Ik
vind het leuk om onderwerpen
samen te voegen en uit te werken tot een voorstel waar de politiek én de inwoners zich in kunnen vinden.” Ad Verburg noemt
hij een groot leermeester in deze.
“Hij maakte foto’s in de wijk waar
hij vond dat er iets aan gedaan
moest worden en belde vervolgens de betreffende ambtenaar
of instantie.” Ook voor oud-wethouder Ad Verschueren en oudgemeentesecretaris Ed Duinkerken zegt hij veel bewondering
te hebben. “Ook hun interesse in
mensen was groot.”
Betrokken en aanwezig
Robbert-Jan is dan ook van plan
deze manier van werken ook als
burgemeester vol te blijven hou-

Burgemeester Oude Kotte: “Blijf jezelf en maak ons trots”

Wethouder Van Duijn ‘vliegt uit’
Aalsmeer - “Je bent leergierig,
nieuwsgierig, historisch onderlegd en je interesse in mensen
is oprecht”, zo zei burgemeester
Gido Oude Kotte tijdens de afscheidsreceptie van wethouder
Robbert-Jan van Duijn afgelopen
vrijdag 24 januari in het Raadhuis.
Na zoveel complimenten mocht
een kritische noot ook wel vond
Oude Kotte: “Je hebt altijd overal
een antwoord op en je bent veel
te gezond”, maar uit zijn verdere
speech bleek wel duidelijk dat hij
de burgemeester van Nieuwkoop
in spé een goed en fijn mens
vindt. “Je hebt een groot gevoel
voor humor, bent realistisch, positief en hebt zelfkennis. Het burgemeesterschap is een grote eer,
maar vergt ook een grotere verantwoordelijkheid.” Zijn laatste
boodschap voor Robbert-Jan:
“Blijf gewoon jezelf en maak ons
trots.”

Morgen gaat ie eraf” en “eindelijk geen verwarring meer door
onze voornamen”), maar in zijn
afscheidswoorden klonk vooral respect en vriendschap en dat
de twee prima kunnen samenwerken en het samen bouwen
aan vertrouwen en de gezelligheid onderling gemist gaan worden. “We hebben veel gelachen,
heel veel gelachen. Samen tien
jaar dienstbaar voor Aalsmeer geweest.”

den. Betrokken en volop aanwezig in de samenleving. De plannen om burgemeester te willen
worden, komen natuurlijk niet
helemaal uit de lucht vallen. “Ik
heb er al wel eens over gesproken met Jeroen Nobel en Gido
Oude Kotte. Niet dat ik koste wat
kost ergens burgemeester wilde worden en ik wilde ook echt
niet persé weg of zo. De gemeente moest mij en mijn vriendin wel
aanspreken.” En toen kwam de
gemeente Nieuwkoop voorbij.
“Dat zagen wij direct zitten. Midden in de Randstad, maar toch in
het groene hart, een prachtig natuurgebied met de Nieuwkoopse
plassen en ook een watertoren:
Pietje Potlood. De inwoners zijn
met Aalsmeerders te vergelijken.
Nuchter en harde werkers en de
gemeente Nieuwkoop heeft ook
een rijk verenigingsleven.”

sen vergeleken met een adventskalender met dertien luikjes. Allemaal een andere cultuur en structuur en een rijke historie.” De gemeente Nieuwkoop heeft twee
gemeentehuizen. In Nieuwveen
is het dagelijks bestuur gehuisvest en in Ter Aar doet een deel
van het ambtelijk apparaat haar
werk.

van burgemeester horen, zoals
openbare orde en veiligheid.” Eén
ding is zeker, Schiphol-zaken gaat
Robbert-Jan voortaan aan een
wethouder overlaten. “Ze hebben een uitstekende, kritische
wethouder. Ik heb de afgelopen
jaren al veel met hem samengewerkt, dus dat zal snel vertrouwd
voelen.”

Gelijk ‘aan het werk’
In het gemeentehuis van Nieuwkoop in Nieuwveen gaat RobbertJan van Duijn aanstaande maandag 3 februari beëdigd worden
door de Commissaris van de Koning, de heer Jaap Smit. Na de
buitengewone raadsvergadering
wordt Robbert-Jan gelijk ‘aan het
werk’ gezet. Van 21.00 tot 22.30
uur kunnen inwoners kennismaken met hun nieuwe burgemeester. De volgende dag (dinsdag)
wacht direct een B&W-overleg
Dertien luikjes
en donderdag komt de gemeenDe gemeente Nieuwkoop heeft teraad bijeen en neemt Robbertongeveer hetzelfde inwoneraan- Jan voor het eerst de voorzitterstal als de gemeente Aalsmeer, hamer ter hand. De gemeente
maar bestaat wel uit veel meer Nieuwkoop heeft overigens ook
plaatsen. Dertien in totaal met drie wethouders en 21 gemeenonder andere ook Nieuwveen, Ter teraadsleden (Aalsmeer 23). WelAar, Langeraar en Zevenhoven ke portefeuilles Robbert-Jan on(in 2007 heeft deze gemeentelij- der zijn hoede krijgt is nog niet
ke fusie plaatsgevonden). “In mijn helemaal bekend. “In ieder geval
sollicitatie heb ik de dertien plaat- de portefeuilles die bij het ambt

Op huizenjacht
Voorlopig vertrekt de jongste
burgemeester van Nederland (32
jaar) overigens nog dagelijks vanuit Aalsmeer naar de gemeente
Nieuwkoop. Een huis is nog niet
gevonden. “We zijn op zoek naar
een woning, we hebben een jaar
de tijd.” De zoektocht in de dertien plaatsen binnen de gemeente Nieuwkoop is natuurlijk wel
al in gang gebracht. RobbertJan wil tot slot nog wel kwijt dat
hij een loopbaan in de landelijke politiek op dit moment absoluut niet ziet zitten. “Nee, minister-president wil ik echt niet worden. Te hectisch en te druk. Ik wil
tijd vrij houden voor mijn familie en vrienden. Eerst nu de uitdaging van het burgemeesterschap
en daar heb ik heel veel zin in!”

Vandalisme-meter
Het cadeau van het college was
een vliegtuigje. Een vriendelijk
vliegtuig, door de collegeleden
zelf in elkaar gezet. “Bijna een stijging op de vandalisme-meter”, aldus Van Rijn over deze ‘klus’. Het
vliegtuig is elektrisch, brengt
geen fijnstof in de lucht en is geluidsarm.
“Je slaat je vleugels uit, blijf vlieguren maken en we hopen op een
Baard eraf
goed landing in Nieuwkoop. Ik ga
De tweede spreker, wethou- je missen kameraad. Bedankt dat
der Robert van Rijn, gooide het wij samen hebben mogen vlieop een heel andere boeg. Een gen”, besloot Robert van Rijn zijn
speech doorspekt met humor en betoog. Natuurlijk had het collecynisme (“Ik laat m’n rouwbaard ge ook nog een ander ‘echt’ castaat totdat het verdriet over is. deau. De werkkamer van burge-

meester Robbert-Jan in Nieuwkoop gaat opgesierd worden met
een prachte pentekening van de
trots van Aalsmeer: De watertoren.
“Ik hou van Aalsmeer”
Het laatste woord was aan Robbert-Jan en het afscheid aan
Aalsmeer valt best zwaar (“ik hou
van Aalsmeer”), maar de herinneringen blijven en bovendien
is Nieuwkoop niet ver weg. “Ongeveer 12 kilometer, ik blijf altijd
dichtbij”, grapte Van Duijn. Het
avontuur lonkt en hij zei te hopen
dat inwoners trots op hem zijn en
zeggen: “Die Aalsmeerder flikt het
gewoon, hij wordt burgemeester.” Tot slot werden alle collega’s
in het gemeentehuis bedankt, de
CDA-fractie (“mijn tweede familie”) en alle inwoners. “Ik ga weg
uit Aalsmeer, maar Aalsmeer gaat
nooit meer weg uit mij.”
Het ontroerde collega-wethouder Wilma Alink. Er werd een
traantje weggepinkt. De receptie
werd besloten met een proost op
de toekomst en daarna voor Robbert-Jan nog vele handen schudden.
Foto’s: www.kicksfotos.nl

Door Jacqueline Kristelijn
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staan. Fietsers worden hier omgeleid. De omleidingsroute staat op
borden aangegeven en er staan
ook verkeersregelaars om de fietsers te begeleiden.
Herplanten bomen
Voor de te verwijderen bomen
komen zo’n 175 nieuwe bomen
terug. Ook komen er heesters
tussen de bomen. De gemeente Aalsmeer heeft een groenplan voor de herinrichting van de
Burgemeester Kasteleinweg gemaakt waarin de plaats van de
nieuwe bomen globaal is vastgelegd. Zodra de nieuwe verkeerssituatie gereed is in 2021, worden
de nieuwe bomen in het najaar
geplant.

Eerste klus: Verwijderen van bomen langs Kasteleinweg

Start aanleg openbaar
vervoerverbinding
Aalsmeer - In opdracht van de
provincie Noord-Holland werkt
Dura Vermeer aan de aanleg van
de hoogwaardige openbaar-vervoerverbinding tussen Aalsmeer
en Schiphol-Zuid (HOVASZ). Ter
voorbereiding op de aanleg start
Dura Vermeer vanaf maandag 3
februari met het verwijderen van
bomen langs de burgemeester
Kasteleinweg. De werkzaamheden duren ongeveer drie weken.
De te verwijderen bomen en struiken staan op plaatsen waar straks
bijvoorbeeld een nieuw wegdek,

een rotonde of fietspad komt of
die door de (graaf )werkzaamheden te beschadigd raken om veilig te blijven staan. Voor de bomen waar een vergunning voor
nodig is, is de vergunning vorig
jaar verleend. Op sommige locaties haalt Dura Vermeer ook enkel
de struikgewassen weg en blijven de bomen staan. Op de website van de gemeente Aalsmeer
(www.aalsmeer.nl) zijn de exacte
locaties te zien waar de voorbereidende werkzaamheden gaan
plaatsvinden. Op maandag 3 fe-

bruari starten de werkzaamheden. Deze vinden plaats op doordeweekse dagen tussen 07.00 en
19.00 uur. Op sommige locaties
werkt Dura Vermeer alleen tussen
09.00 en 15.00 uur.
Verkeersmaatregelen
Op enkele plekken wordt tijdelijk een rijstrook voor de veiligheid van de werknemers en weggebruikers afgesloten. Het gaat
hier om locaties waar bomen en
struikgewas verwijderd worden
die dicht naast de openbare weg

cyberpesten. In de studio waren
leerlingen van het Alkwin Kollege te gast.

Arthur van Dijk in studio Radio Aalsmeer

Workshop van belang
Ze mochten diverse vragen afvuren en vroegen onder andere wat
een commissaris doet, of hij wel
eens met nepnieuws en cyberpesten te maken had en wat je daar
tegen kan doen. Na ongeveer een
uur verliet Van Dijk de studio na
nogmaals benadrukt te hebben
hoe belangrijk deze workshops
zijn. Hij hoopt dat er nog heel veel
workshops gaan volgen. En niet
zonder reden: nepnieuws en cyberpesten zijn immers ‘trending
topics’ in Nederland. “Heel goed
dat onderwerpen als nepnieuws
en cyberpesten worden geagendeerd,” aldus de commissaris.

Aalsmeer - Woensdag 22 januari bezocht Arthur van Dijk, commissaris van de Koning in NoordHolland, de Radio Aalsmeer-studio. Hij woonde de workshop
‘Nieuws = Nieuws. Toch?’ bij, ge-

Gevolgen keihard
Van Dijk: “De gevolgen van cyberpesten zijn keihard. Want het gevolg van één keer een foto plaatsen is misschien dat ‘ie er nooit
meer af gaat’. En dan ben je nu
twaalf jaar en kom je later bij mij
solliciteren voor een baan dan
wordt er gegoogled op je naam
en dan komt die foto dus terug.

Commissaris Arthur van Dijk met radio Aalsmeer-medewerkers.

Commissaris: “Gevolgen van
cyberpesten zijn keihard”
organiseerd door Meer.doc met
hulp van medewerkers van de lokale radio-omroep. De workshop
is bedoeld voor brugklassers van
middelbare scholen om meer inzicht te krijgen in (nep)nieuws en

het leven in de wijk. Allereerst
worden met elkaar de onderzoeken besproken die zijn gedaan
naar de wijzigingen in het verkeer
en de mogelijke effecten voor de
Hornmeer. Wat als er niets gedaan
wordt, neemt het sluipverkeer
toe? Zijn er oplossingen? Voor de
Hornmeer is Melissa Langereis,
Brigadier van Politie, aangesteld
als Wijkagent. Zij komt in dit overleg zich voorstellen en kennismaken. Daaraanvolgend zal Leo Baarsen, lid van de Omgevingsraad
Schiphol (ORS), vertellen welke invloed de ontwikkelingen rondom
Schiphol voor de Hornmeer zullen hebben. Functioneert de inspraak nog? Neemt de geluidsoverlast toe? Blijft de fijnstof nog
binnen een acceptabel niveau?
Veel vragen die bepalen of het leven hier nog wel leuk en gezond
blijft. Naast deze onderwerpen is
het zinvol met elkaar te spreken
over andere onderwerpen die het
leven en welzijn in de wijk beïnAalsmeer - Maandag 3 februari is om 20.00 uur Wijkoverleg Horn- vloeden, zoals veiligheid, groen en
er in het Buurthuis aan de Dreef meer. Deze avond gaat het over onderhoud, netheid en/of verpau-

Wijkagente komt zich voorstellen

Wijkoverleg Hornmeer
over verkeer en meer

Over HOVASZ
Medio 2020 starten de werkzaamheden aan de hoogwaardige OV-verbinding tussen Uithoorn, Aalsmeer en SchipholZuid: HOVASZ. De nieuwe HOVverbinding is een van de schakels
in het regionale HOV-netwerk RNet en biedt reizigers frequent,
comfortabel en betrouwbaar
busvervoer. Naast de busbaan
wordt de N196 in de Haarlemmermeer, de Burgemeester Kasteleinweg in Aalsmeer en de Koningin Maximalaan in Uithoorn,
inclusief de fietspaden, opnieuw
ingericht als een tweebaansweg
voor lokaal bestemmingsverkeer.
Een aanzienlijke verbetering voor
de leefbaarheid, bereikbaarheid
en de veiligheid in Aalsmeer.
Meer informatie over het project HOVASZ, de werkzaamheden en de digitale nieuwsbrief
kunt u vinden op de website:
www.hovasz.nl. Op deze website is ook informatie over de
werkzaamheden te vinden. Vragen of opmerkingen over HOVASZ? Stuur dan een e-mail naar
hovasz@noord-holland.nl
of
hovasz@duravermeer.nl

Maandag in wijkoverleg Stommeer

Right to Challenge voor
het Seringenpark?
Aalsmeer - Er is weer volop beweging in het Seringenpark. Ten
eerste wordt er gewerkt aan de
verbreding van de Molenvlietdijk. Rijnland had al een aantal
jaren geleden besloten dat de
dijk verstevigd moest worden.
Toen in die tijd het park gerenoveerd werd wist de Werkgroep
Seringenpark e.o. al van dit plan.
Daarom is door landschapsarchitect Gauke Adamse niet alleen
een herinrichtingsplan voor het
park, maar ook alvast voor het talud van de te verbreden dijk gemaakt. Als straks de werkzaamheden klaar zijn wordt de dijk ingeplant met meidoornbomen en
verschillende struiken. Er wordt
dan ook rekening gehouden met
‘sleedjespaden’. Dus mocht het
in de toekomst ooit nog gaan
sneeuwen, dan kunnen de kinderen de dijk weer gebruiken om
vanaf te sleeën.

Kwaliteit verbeteren
Maar er speelt nog iets in het
park. De Werkgroep Seringenpark e.o. is al jaren niet echt tevreden over het onderhoud van
het park. Dat zou beter kunnen.
Het park is een gemeentelijk monument en verdient een zorgvuldiger beheer. Dat zou ten goede
komen van de kwaliteit van de
perken en vooral van de seringen.
Sinds kort bestaat ‘Right to Challenge’. Een uitdagingsrecht waarbij burgers voorzieningen kunnen overnemen van de gemeente. Aalsmeer doet hier aan mee en
de werkgroep ziet hierin een kans
om het onderhoud van het Seringenpark naar een hoger plan te
tillen. Het voorstel is om het onderhoud van de perken in hanEn als dat dan ook nog eens bui- den te geven van een erkend hoten jou om gebeurt, omdat ie- venier. Daarmee zou de kwaliteit
mand bij toeval een foto van jou en intensiteit van de werkzaamheeft weten te bemachtigen, ja heden aanmerkelijk verbeterd
dan is de schade best groot. Ik kunnen worden. De werkgroep
denk dat het misschien weleens is al in gesprek met de gemeente
onderschat wordt hoe hard (cy- en kent inmiddels de voorwaarber)pesten overkomt.”
den. Eén daarvan is draagvlak onder de bewoners en onder de geOver nieuws en nepnieuws
bruikers van het park. Om daar“Er is ook onderscheid tussen nep aan vorm te geven is besloten om
en nep. Je kunt je voorstellen dat maandag 3 februari tijdens het
een journalist iets schrijft, maar ei- wijkoverleg van de Stommeer in
genlijk een beetje verzuimd heeft het Parochiehuis aan de Gerbede andere kant ook te belichten. rastraat een presentatie te geWederhoor noemen ze dat. Luis- ven. Belangstellen zijn om 20.00
teren naar beide partijen, want is
het allemaal wel waar? Is het niet
te gekleurd vanuit één kant belicht? Maar ik denk dat er soms
ook echt nepnieuws bestaat. Zoals over het klimaat. Als je alle
nieuws dat daarover gaat bekijkt,
dan is het denk ik heel erg lastig
om eruit te halen wat nou echt is
en wat nep is. Niet alleen voor jongeren maar voor iedereen. Wat is
waar? ‘Nieuws = Nieuws. Toch?’ In
de politiek hebben we hier regelmatig mee te maken. Nieuws berust niet altijd op de waarheid,”
aldus de commissaris van de Koning.
pering, sociale contacten en eenzaamheid. Voldoende onderwerpen om met elkaar van gedachten te wisselen. Ook zij die niet de
gewoonte hebben om het overleg
bij te wonen worden uitgenodigd
om nu aan deze inspraak deel te
nemen. Participatie is een groot Uithoorn - Op dinsdag 28 janugoed waar velen gebruik van zou- ari heeft even over zeven uur in
de ochtend een aanrijding plaatsden moeten maken.
gevonden tussen een auto en
een fietsster op de hoek Randweg met de Poelweg. Een 54-ja-

Addy wint bij
OVAK-soos

Aalsmeer - Het kaarten tijdens
de OVAK-soos op 22 januari is gewonnen door Addy Hofman met
5468 punten. Op twee Loek Pieterse met 5132 punten, plaats
drie voor Riet Meijer met 4961
punten en op vier is Thea Doeswijk geëindigd met 4936 punten. De volgende OVAK-soos is op
woensdag 5 februari vanaf 14.00
uur in het Parochiehuis aan de
Gerberastraat.

uur van harte welkom om kennis
te komen nemen van dit plan en
om steun aan dit initiatief te verlenen. Mocht het niet lukken deze avond aanwezig te zijn dan
vraagt de werkgroep u/jou om
via het mail adres van Hansje Havinga (mail@hansje.info) te laten weten dat u het plan steunt.
Graag met een motivatie en of u
een bewoner van Aalsmeer en/of
een bezoeker van het Seringenpark bent. “Het zou prachtig zijn
als we via ‘Right to Challenge’ de
kwaliteit van het onderhoud op
een hoog niveau kunnen krijgen
en we nog heel lang kunnen genieten van een mooi en gezond
Seringenpark”, aldus de werkgroep Seringenpark e.o.
Foto: S. Koningen
Nieuwbouw, verduurzaming
Tijdens het wijkoverleg Stommeer wordt dus eerste gesproken
over het uitdagingsrecht ‘Right
to Challenge’ voor het Seringenpark. Maar, uiteraard staan nog
meer onderwerpen op de agenda. Zo gaat gesproken worden
over het 5 jaren plan van Eigen
Haard, over nieuwbouw, renovatie, verduurzaming en klimaatmaatregelen. Roy Fransen, voorzitter Bewoners Commissie Stommeer (BCS), zal een toelichting
geven. Uiteraard is er gelegenheid voor het stellen van vragen.
Verder komt aan bod: Nieuws
vanuit de Gemeente: woning verduurzaming en aardgasvrij. Nederland gaat van het gas af. Ook
Aalsmeer wil in 2040 een fossielvrije gemeente zijn, dus ook in de
wijk Stommeer! Uiteraard als dat
er is nieuws van de wijkregisseur
en van Waterschap Rijnland.
Buurt- of straatinitiatief
Heeft u een straat- of buurt-idee
of initiatief? Laat het weten. Mogelijk kan deze gerealiseerd worden. Het wijkoverleg Stommeer
op maandag 3 februari begint
om 20.00 uur in het Parochiehuis
aan de Gerberastraat 6. Koffie en
thee staat klaar. Mail voor informatie of opgave van vragen naar:
wrstommeer@gmail.com of bel
06-20144253. Na afloop is er gelegenheid om met de mede wijkbewoners nog even na te praten
aan de bar.

Armbreuk na
aanrijding

rige fietsster uit Kudelstaart is in
botsing gekomen met een auto,
bestuurd door een 44-jarige Uithoornaar. De politie en de ambulancedienst zijn ter plaatse gegaan. De Kudelstaartse is met
vermoedelijk een armbreuk vervoerd naar een ziekenhuis. Naar
de exacte oorzaak van het ongeval wordt door de politie onderzoek gedaan.

Met hartslag
naar ziekenhuis

ambulancedienst waren snel ter
plaatse. De reanimatie is succesvol
verlopen. De inwoner is met hartslag vervoerd naar een ziekenhuis
voor verdere behandeling.

Aalsmeer - Op woensdag 22 januari om vijf uur in de ochtend
zijn de hulpdiensten gealarmeerd
voor een reanimatie in de Azaleastraat. Een 61-jarige inwoner
voelde zich niet goed, had het benauwd, en heeft zijn partner wakker gemaakt. Deze heeft direct 112
gebeld. De politie, brandweer en

Wij kiezen
voor een
beter milieu.
Deze krant is gedrukt
op gerecycled papier.
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Het nog te bebouwen deel van Polderzoom nabij de Stommeerkade.

Polderzoom
Laatste behandelingsstuk was
de actualisatie en optimalisatie
groenexploitatie ‘De Tuinen van
Aalsmeer’. Al vele jaren is ‘Polderzoom’ een financieel blok aan het
been van de gemeente. Door nu
een nieuw inrichtings- en exploitatieplan te presenteren, hopen
de bestuurders alsnog te kunnen
gaan bouwen. Over de inhoud
van het woningbouwprogramma in dit project werd een motie ingediend door Groen Links,
D66 en de PvdA. Volgens de
fracties sluit dit progamma niet
goed aan bij de woningvraag in
Aalsmeer. Een substantieel deel
(25%) van de Aalsmeerse bevolking woont alleen, een ander
deel (30%) vormt een tweepersoonshuishouden en bijna 20%
van de Aalsmeerders is ouder dan
65 jaar terwijl ruim 75% van de
woningen in het project ‘De Tuinen van Aalsmeer’ eengezinswoningen zijn. Het college werd opgeroepen om rekening te houden met en bijdragen te zoeken
om vraag en aanbod van woningen binnen dit project beter en
toekomstbestendig op elkaar af
te stemmen. De motie werd van
harte ondersteund door AA, CDA,
VVD en fractie Martijn. De motie ‘Tuinieren buiten de kaders’
werd unaniem aangenomen. Ook
het college kon zich vinden in de
motie. “Het college ziet de motie
als een kans om de invulling met
woningen te optimaliseren”, alvalstraat en Roerdomplaan’ kreeg dus wethouder Robert van Rijn.
ook groen licht van de fracties. Dit Er gaat opnieuw naar de uiteinwas mede te danken aan de extra delijke (juiste) invulling gekeken
bijeenkomst die was belegd om worden. Als het plan hiervoor genadere, technische uitleg te ge- reed is, komt er een voorstel naar
ven. De fracties gaan er wel van de raad.
uit dat het college verder in gesprek gaat met de bewoners in Commissie dienstverlening
de Hornmeer over de waterover- Tot slot werd er gestemd. Voorlast en aan de slag gaat met het gesteld werd om de heer G.J.H.
zoeken naar oplossingen voor al- Winkels te benoemen tot voorle problemen in de wijk in deze. zitter van de tijdelijke commissie
Wethouder Robert van Rijn be- toekomstige dienstverlening (de
vestigde de wens. Er komt bin- commissie die zich buigt over de
nenkort een bewonersavond en mogelijke nieuwe vorm van saer gaat een bodemonderzoek menwerking met Amstelveen).
uitgevoerd worden naar de oor- Winkels kreeg twintig stemmen
zaak of oorzaken. Het rapport voor en drie tegen. Unaniem (23
moet uiteindelijk uitsluitsel ge- stemmen voor) was de raad voor
ven waarna een plan van aanpak het benoemen van Dirk van Wilgemaakt kan worden.
legen tot lid van de auditcommissie.

Raad met benoemingen en ‘gewone’ onderwerpen

nanie e ste n oo otie
inie en b iten e a e s’

Aalsmeer - Voorafgaand aan
de beëdiging van de wethouder Bart Kabout, de benoeming
van raadslid Marlon van Diemen
en het afscheid van wethouder
Robbert-Jan van Duijn heeft afgelopen donderdag 23 januari een ‘gewone’ raadsvergadering plaatsgevonden. Er was wel
een wijziging in de opstelling van
de fracties. Rene Martijn gaat als
zelfstandige de raadsperiode afmaken nu het ‘huwelijk’ met Absoluut Aalsmeer is uitgelopen op
een ‘scheiding’. Zat hij eerst op
de hoek voor de publieke tribune, nu is hij verplaatst naar uiterst
links. De VVD is, zeg maar, de ‘buffer’ tussen de twee partijen. Martijn liet weten het volste vertrouwen in het college te hebben en
zal blijven samenwerken met de

fracties. De mobiliteitsagenda en
de verkoop van Eneco-aandelen
(opbrengst 27,9 miljoen) waren
hamerstukken.

‘De kracht van Aalsmeer’
Lovende woorden waren er voor
de nota ‘De kracht van Aalsmeer’,
strategie sociaal domein. Het college kreeg complimenten dat
goed geluisterd was naar de open aanmerkingen van de fracties.
Allen waren tevreden en positief
te spreken over dit nieuwe ‘spoorboekje’ dat als doel heeft om er
voor te zorgen dat iedereen naar
vermogen mee kan doen en niemand buiten de boot van de samenleving hoeft te vallen. Het
vervangend besluit ter reparatie van het bestemmingsplan
‘2e herziening Hornmeer: Meer-

Actie voor KiKa van 3 t/m 8 februari

lle ’s lti oo o
a te en one en

Aalsmeer - Doneren aan stichting Kinderen Kankervrij én heerlijk trakteren? Dat kan, in 2013
bedacht Sven Müller van de
Aalsmeerse banketbakkerij Müller een actie waarbij het kopen
van een Moorkop resulteert in
een donatie aan KiKa: De Müller’s
Multi Moorkop.
In de week van maandag 3 tot en
met zaterdag 8 februari draait het
ook dit jaar weer om Müller’s Multi Moorkoppen! Zes dagen lang
zoveel mogelijk MmMoorkoppen verkopen waarbij van iedere MmMoorkop 50 eurocent gedoneerd wordt aan Kika. De eerste editie is door het Aalsmeerse
installatiebedrijf P. Hoekwater B.V.
lijkheid om naar de top van dit een trend gezet; een grote hoerijksmonument te klimmen. De veelheid MmMoorkoppen kopen
slechtvalken Youngster en Sido- en deze direct weer schenken aan
nia hebben al enige tijd geleden een goed doel/stichting. Dit goehun intrek genomen in hun ‘lief- de voorbeeld werd door veel bedesnest’. Sinds 28 december zijn drijven gevolgd wat resulteerze regelmatig samen in beeld van de in het fantastische aantal van
de camera van de stichting Werk- 13.596 stuks in 2019.
groep Slechtvalk Aalsmeer. Er zijn
wat bezoeken geweest van ande- ’Muurtjes’ bouwen
re vrouwelijke slechtvalken, maar Uiteraard is het streven om het
zij werden hardhandig door Sido- aantal jaarlijks te overtreffen en
nia de weg gewezen. Volgens de hiermee de donatie aan Kika te
stichting is het voorjaar voor de verhogen. Voor deze achtste edislechtvalken begonnen op 18 januari en het laatste nieuws is dat
op 27 januari de eerste paring is
Voor méér lokaal
gezien. Door de top van de toren enkele maanden te sluiten,
nieuws uit de regio!
krijgen de slechtvalken alle rust
om een gezin te stichten. Naar
verwachting kan de watertoren
weer rond juni beklommen worden. Het benedengedeelte is overigens wel open voor bezoekers
en scholen op afspraak.
Foto: www.kicksfotos.nl

Slechtvalken hebben intrek genomen
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Aalsmeer - Tijdens de officiële opening van het vernieuwde
Raadhuis afgelopen zaterdag 25
januari is de ladderwagen van
de Brandweer ingezet om inwoners op grote hoogte te brengen.
Hiermee werd een kijkje gegeven
op de zonnepanelen op het dak
van het Raadhuis. Ook kon het
beeld van Flora van dichtbij bekeken worden en natuurlijk kon genoten van een weids uitzicht over
Aalsmeer. Na de open dag is de
ladderwagen niet direct teruggebracht naar de kazerne. Fotograaf
Kick Spaargaren is met Aad en
Andrew van de Brandweer naar
het Surfeiland gereden. Hier is de
ladderwagen op het puntje van
de landtong gezet. Het gaf Kick
de mogelijkheid om op 30 meter hoogte foto’s te maken van de
watertoren.
Youngster en Sidonia
Afgelopen zondag 26 januari
was voorlopig de laatste moge-

ZIE ONZE SITE:
MEERBODE.NL
facebook.com/

tie is hiermee al een mooie start
gemaakt door een gezamenlijke traktatie aan de 2816 medewerkers van het Antoni Van Leeuwenhoek ziekenhuis. Door het
kopen van een ‘steentje’, welke
22 Müller’s Multi Moorkoppen
vertegenwoordigen, kon een ieder z’n steentje bijdragen. De
‘muur’ met steentjes voor het AVL
was binnen 3 weken volledig gevuld en in navolging van dit succes wordt er nog een ‘muur’ gebouwd. Dit maal voor het Spaarne Gasthuis in Hoofddorp. De totaal 1870 medewerkers zijn opgedeeld in 170 steentjes welke ieder
11 MmMoorkoppen vertegenwoordigen. Inmiddels zijn de eerste steentjes verkocht en hoopt
Sven Müller met nog een kleine
week te gaan ook deze muur vol
te kunnen bouwen en zo weer
een prachtige organisatie te trakteren.
Smullen voor KiKa
Ook de lokale zorgcentra, stichting Ons Tweede thuis en Amstelland ziekenhuis worden door diverse Aalsmeerse bedrijven getrakteerd. Maar natuurlijk is de
Müller’s Multi Moorkop het beste excuus om goede voornemens
over boord te gooien en te smullen voor KiKa! Dus, trakteren van
3 tot en met 8 februari op MmMoorkoppen! Waarom Müller’s
Multi Moorkop? Omdat de moorkop een multifunctioneel doel
heeft: Trakteren en doneren én
omdat deze actie wordt ondersteund door Multi Supplies B.V.
door middel van het verspreiden
en beschikbaar stellen van de flyers, banners en posters.

en dinsdag tien voor acht in de
ochtend plaatsgevonden. Het registratienummer van de elektrische fiets is 12P. Iemand de diefstal gezien of heeft meer informaAalsmeer - In de avond of nacht tie? De politie hoort het graag via
van maandag 27 op dinsdag 28 0900-8844. Aangeraden wordt
januari is een elektrische fiets ge- om fietsen en zeker elektrische
stolen in de Cyclamenstraat. De fietsen goed af te sluiten en als
Cube Treffel Pro is zwart van kleur mogelijk extra vast te maken aan
en heeft een middenmotor. De een paal of hek. De laatste maanfiets was door de eigenaar in de den is weer een toename te zien
voortuin gezet. De diefstal heeft van diefstallen van fietsen en
tussen tien uur maandagavond brommers in de gemeente.

Elektrische
fiets e

stoeprand beland en heeft ernstig hoofdletsel opgelopen. Toen
de hulpdiensten ter plaatse kwamen, was de man buiten bewustzijn.
Kudelstaart - Op zaterdag 25 ja- De man is met spoed overgenuari heeft rond zeven uur in de bracht naar een ziekenhuis waar
avond een eenzijdig ongeval hij vooralsnog slapend wordt geplaatsgevonden in de Madame houden. Hoe het nu met hem
Curiestraat. Een 34-jarige Poolse gaat, is niet bekend. Naar de
man maakte een rit op zijn nieu- exacte oorzaak van het ongeval
we fiets en is hierbij ongelukkig doet de politie onderzoek, maar
ten val gekomen. De man is waar- zeker is wel dat de 34-jarige geen
schijnlijk met zijn hoofd op een alcohol had gedronken.

aa e on
na on e al

Bestelauto
estolen

bedrijf. De bestelauto is grijs van
kleur en het kenteken is VDL32-R. De diefstal heeft tussen zes
uur donderdagavond en half negen vrijdagochtend plaatsgevonAalsmeer - In de avond of nacht den. Mogelijk zijn er getuigen of
van donderdag 23 op vrijdag 24 inwoners die meer informatie
januari is vanaf de Witteweg een hebben, zij worden verzocht conbestelauto gestolen. De Fiat Du- tact op te nemen met de politie
cato stond geparkeerd bij een via 0900-8844.

an an a en
estolen

teinderweg een aanhangwagen
gestolen.
De aanhanger is van het merk
‘Humbaur’, type HAK en was/is
voorzien van het kenteken WJAalsmeer - Tussen zaterdag 25 en 22-08. Het slot waarmee de aanmaandag 27 januari is vanaf een hangwagen was vastgemaakt is
terrein aan het einde van de Oos- geforceerd door de dieven.

Eilan o en en on en
bij Post e el e eni in
Aalsmeer - Maandag 3 februari houdt Postzegelvereniging
Aalsmeer haar maandelijkse bijeenkomst in Het Parochiehuis
aan de Gerberastraat 6. Deze
avond neemt Gerard Hoving leden en belangstellenden mee
naar een gebied dat sinds enkele
dagen niet meer tot de Europese
Unie behoort. Met het vertrek van
Engeland uit de EU spoelen ook
de Schotse eilanden uit de Unie.
De avond begint om 20.00 uur,
de zaal is al vanaf 19.15 uur open,

ten eerste om de kavels te bekijken welke geveild gaan worden
en ten tweede om even bij te praten. Op de website (www.postzegelverenigingaalsmeer.nl) zijn vele afbeeldingen te zien van de te
veilen kavels.
Ook kan deze avond een minipostzegelverzameling bezichtigd
worden van Cor van Meurs over
‘honden’. Cor heeft er velen, maar
uitlaten hoeft niet. Hij verzorgt
ook de verloting met vele planten als prijs.

‘A Dance For Life’ in Alphen a/d Rijn

o
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Aalsmeer - Afgelopen zondag
26 januari heeft Blackbird Dance
Centre uit Aalsmeer onder leiding van Merel Schrama meerdere prijzen gewonnen tijdens de
danscompetitie ‘A Dance for Life’
in Alphen aan de Rijn. De wedstrijd werd speciaal georganiseerd voor een goed doel: De Clini Clowns.
In de Juniors categorie zijn de
‘Blackbird Rebelz’ derde geworden. Nora en Iggy haalde een

mooie tweede prijs als duo en
de stoere Eke danste een solo
en eindigde als derde. Alle dansers mochten meedoen aan een
freestyle-battle en de grote winnaar was Rachel Jacob van ‘The
Blackbirds’. Ook deze crew viel in
de prijzen en niet zomaar één: De
eerste prijs in de categorie 18+.
Het was een spannende en geslaagde dag voor de dansers
Blackbird Dance Centre. Op naar
de volgende competitie!
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kinder- en jeugd

Luisteren, spelen, knutselen en dansen

Ludieke en positieve actie IKC Triade

Voorlezen in wel 16 talen

‘Ik wil een leerkracht voor
de klas, daarom deze tas’
Aalsmeer - Op donderdag 30 en
vrijdag 31 januari zijn de deuren
van IKC Triade aan de Dreef als
elke dag gewoon geopend. Het
team heeft besloten deze dagen
niet te staken, maar wil graag op
eigen wijze aandacht besteden
aan de problemen in het onderwijs. Met dank aan Merel Mur,
ouder van groep 6, is een speciale stakingstas ontworpen met
de veelzeggende tekst ‘ik wil een
leerkracht voor de klas, daarom
deze tas’. Deze duurzame, katoenen tassen worden op donderdag 30 en vrijdag 31 januari verkocht aan een ieder die het belang voor aandacht aan de pro-

blemen in het onderwijs met het
team van Triade deelt. Een ludieke, positieve en passende actie
die bovendien prachtig aansluit
bij het schoolbrede thema ‘groen
moet je doen’. Uiteraard wordt er
ook een exemplaar naar Minister Slob gestuurd, zodat het niet
alleen in de winkelstraten van
Aalsmeer, maar ook in het centrum van Den Haag zichtbaar is
dat leerkrachten zich ernstige
zorgen maken.
Staat u achter het team én heeft u
duurzaamheid hoog in het vaandel staan? Triade heet u allen welkom op 30 en 31 januari in de
speciale ‘tassenwinkel’.

Waterpolo Scholentoernooi 2020:

Goud voor Jozefschool
en Antonius Speedy’s
Aalsmeer - Afgelopen zaterdag
25 januari organiseerde Oceanus
een nieuwe editie van het waterpolo scholentoernooi. Maar liefst
achttien teams van acht verschillende basisscholen namen deel
aan dit toernooi, verdeeld in twee
poules. Een middag waar plezier,
competitie en kennismaken met
de sport waterpolo centraal stonden. Tussen de wedstrijden door
was er dan ook tijd om te spelen in het recreatiebad. De vlotten en glijbaan werden massaal
gebruikt. De groepen 5/6 streden
in het ondiepe deel van het banenbad voor de winst onder toeziend oog van veel ouders en vrijwilligers van Oceanus. Uiteindelijk ging OBS Kudelstaart met de
derde prijs naar huis. IKC Triade
1 werd na een spannende finale

tweede en Jozefschool 2 was de
welverdiende winnaar. In het diepere gedeelte werden de wedstrijden voor groepen 7/8 gespeeld. De Jozefschool bleek ook
hier succesvol te zijn en hun vierde team kreeg de derde plaats
toegewezen. Uiteindelijk maakte
het team The Beast (van de Oosteinderschool) hun naam waar
en eindigden op de tweede plek.
De Antonius Speedy’s bleken ook
echt het snelste team te zijn en
kreeg de gouden beker bij de uitreiking.
Wil jij ook kennismaken met waterpolo? Kom dan op donderdagavond gratis een keer meetrainen
van 18.00 tot 18.45 uur in Sportcentrum de Waterlelie. Vragen?
Stuur een e-mail naar waterpolo@oceanusaalsmeer.nl.

krant

Nationale Voorleesdagen

Wethouder leest voor
op De Graankorrel
Kudelstaart - Misschien wel één
van zijn laatste officiële daden in
de gemeente: Wethouder Robbert-Jan van Duijn leest voor aan
de kinderen van De Graankorrel.
Op woensdag 22 januari startten
de Nationale Voorleesdagen. Alle
ouders, grootouders, grote broers
en zussen worden aangespoord
de kinderen minimaal een kwartier voor te lezen. Voorlezen helpt
om plezier in lezen te krijgen.
Dat gebeurde zeker op De Graankorrel. Robbert-Jan las voor aan
de hoogste groepen van de
school. Hij heeft verhalen voorgelezen uit ‘Lang geleden’ over
de uitvinders Christiaan Huy-

gens, Antonie van Leeuwenhoek
en Herman Boerhaave. Het was
een heel interactieve gebeurtenis. De wethouder, die zelf oudleerling van De Graankorrel, betrok de jongens en meiden bij de
verhalen. De kinderen wilden ook
wel graag uitvinder worden. Dan
kun je een vliegende auto uitvinden of een tijdmachine. Ze smulden van de verhalen. Na één verhaal móest er nog een verhaal komen en na de tweede wilden ze
graag nog een derde verhaal. Een
inspirerend begin van heel veel
voorlezen. In de komende dagen
komen ook voorleesouders en
-grootouders op school.

Amstelland - Voorlezen is ontzettend leuk en belangrijk, in welke
taal dan ook. Na het succes van
vorig jaar organiseert de Bibliotheek Amstelveen opnieuw het
Internationaal Voorleesfestival.
Op zaterdag 1 februari is iedereen welkom om te genieten van
voorlezen in allerlei talen. Samen
met je kind kun je kennis maken
met nieuwe culturen. Er wordt in
16 verschillende talen voorgelezen uit ‘Moppereend’, het Prentenboek van het Jaar 2020. Schuif
aan bij één van de vele gezellige
plekjes in de Bibliotheek waar je
naar verhalen kunt luisteren en
spelen, knutselen, dansen, theeceremonies kunt bijwonen en zoveel meer. Ook zijn er voorstellingen op het podium, leuk voor kinderen van 2 tot 6 jaar. Baby’s, peuters en kleuters die worden voorgelezen, ontwikkelen een voorsprong in hun taalontwikkeling.
Maar de Bibliotheek wil met het
Internationaal Voorleesfestival

ook laten zien dat voorlezen een
feestje is, in welke taal dan ook.
Het coöperatiefonds van Rabobank Amstel en Vecht heeft een
bijdrage van 1.500 euro geleverd
aan het Internationaal Voorleesfestival. Meer informatie is te vinden op de website van de Bibliotheek www.debibliotheekamstelland.nl/storytellingfestival. De
toegang tot het Internationaal
Voorleesfestival zaterdag van
11.00 tot 17.00 uur is gratis.

Training elke zaterdagmorgen

Hesjes en tassen voor jeugd
IJsclub de Blauwe Beugel
Rijsenhout - De Jeugd van het
zaterdagmorgenschaatsen van
ijsclub de Blauwe Beugel uit Rijsenhout heeft afgelopen zaterdag voor het eerst geschaatst in
de Blauwe Beugel hesjes en kon
de schaatsen mooi vervoeren in
een bijpassende Blauwe Beugel sporttas. Deze hesjes en tassen, zijn aangeschaft met behulp van acties en geld wat beschikbaar is gesteld door de Rabobank, het Meerlandenfonds en
de sponsoren van de club van 50
van ijsclub de Blauwe Beugel. Nadat een aantal jaar geleden sponsor Langhout Beton al mooie
schaatshelmen ter beschikking
gesteld had, was dit de volgende
stap naar een mooie en sportieve
uitstraling voor deze club.
Ijsclub de Blauwe Beugel, sinds
10 jaar serieus bezig met het

jeugdschaatsen op de Kennemerijsbaan te Haarlem, heeft ook
dit jaar weer zo’n 45 kinderen uit
de regio die spelenderwijs het
schaatsen bij gebracht word. Dit
gebeurt onder leiding van acht
gemotiveerde trainers en trainsters die elke zaterdagmorgen
vroeg opstaan om de enthousiaste kinderen het schaatsen aan te
leren. En elk jaar stromen er wel
acht kinderen door naar de trainingsgroep, waar ze naar een hoger niveau gebracht worden. En
er zijn in het verleden, en ook op
dit moment weer, enkele talenten die op landelijk niveau meestrijden om de prijzen.
Heeft u of uw kind interesse om
te schaatsen? Kijk dan op www.
ijsclubdeblauwebeugel.nl voor
de mogelijkheden en meer informatie.

van Natuur is een Feest en is geschikt voor kinderen van 3 tot 6
jaar en (groot)ouders of begeleiders. Kosten 5 euro per kind en
2,50 euro per volwassene. Duur:
1 uur buiten.
Aanmelden voor beide activiteiten kan via: 020-5456100, via
www.amsterdamsebos.nl of kom
langs in De Boswinkel aan de Bosbaanweg 5, iedere dinsdag tot en
met zondag geopend van 10.00
het bord te schuiven. Jasper ging
tot 17.00 uur.
proberen Luuk V. te verslaan en
kwam ver. Maar Luuk had in het
eindspel beter gerekend en had
een uitstekende mataanval die
De Gruffalo
doorsloeg.
En/of ga mee het Amsterdamse
Ook de broeders Vermeulen waBos in op woensdag 19 februari
ren in goede doen. Robert verom de Gruffalo te zoeken. Dat kan
sloeg Bryan en Marien prakte Ruom 10.00 uur, 12.00 uur, 13.30 uur
ne aan in de snelste partij van de
of 15.00 uur. Met kleine muis ga je
avond. Merel moest met zwart
op zoek naar de Gruffalo. Gelooft
tegen Roan. Ze kreeg een goede Gruffalo echt dat de muis het
de aanval op de witte koningsgevaarlijkste dier is van het bos?
stelling en waar vorige week het
De start is bij De Boswinkel. Ook
matzetten nog een probleem
deze activiteit staat onder leiding
was, ging het nu stukken beter en werd Roan mat gezet. Pieter kwam er tegen Kai van L. niet
doorheen en moest in remise be-

rusten. Kai T. moest tegen vriend
Maks en deze partij was de tweede remise van de avond. Broer
Rink T. ging ten onder tegen
Ekansh. En tenslotte nog de partij van David tegen Daria. Daria
kwam met groot voordeel uit de
opening, maar door hardnekkig
verzet van David werd het materiele voordeel van zwart steeds
kleiner en daarna kwam David
zelfs materiaal voor in het eindspel. Maar Daria speelde op de
laatste truc, namelijk pat en daar
trapte David in. Remise dus en
wel een goede uitslag van de partij. Kijk voor alle uitslagen en de
stand op: www.aas.leisb.nl.
Door Ben de Leur

Buiten-activiteiten voor kinderen

Jurassic Park in het Bos
Fantastische schaatsdag
voor OBS Kudelstaart
Kudelstaart - Vrijdag 24 januari
werden de kinderen van de groepen 6, 7 en 8 om elf uur opgehaald om te gaan schaatsen op de
schaatsbaan in Haarlem. Schaatstrainingsgroep VZOD had acht
ervaren schaatsleraren geregeld
om de leerlingen les te geven. De
ervaren schaatsers mochten gelijk op de grote baan en de andere kinderen begonnen met oefeningen op de kleine baan. Daarna mochten ook deze jongens
en meiden het gaan proberen op

de grote baan. Naast dat dit uitje
voor een gereduceerde prijs was
geregeld, had VZOD via de KNSB
ook gezorgd voor schaatsen en
helmen. Tot half twee hadden de
kinderen les en het laatste uur
mochten ze vrij schaatsen. Daarna lekker chocolademelk met een
koekje en toen met de bus terug
naar Kudelstaart. “VZOD bedankt
voor de organisatie. Wij hebben
een fantastische dag gehad”, aldus de leerlingen van OBS Kudelstaart.

Amstelland - Kom mee op onderzoek naar de dino op zondagmiddag 16 februari om 13.00 uur
of 14.30 uur in het Amsterdamse
Bos. Er zijn dinosporen gevonden,
hele grote! Ga op zoek naar de dino en maak met dino’s en takken
je eigen Jurassic Park op een plek
in het bos. Deze activiteit staat
onder leiding van Natuur is een
Feest en is bedoeld voor kinderen
van 4 tot 7 jaar en (groot)ouders
of begeleiders. Kosten 5 euro per
kind en 2,50 euro per volwassene.
Duur: 1 uur buiten.

Jeugdschaken

De kleinste verslaat de
grootste bij AAS
Aalsmeer - De strijd om de koppositie wordt steeds spannender
bij de jeugd van de Alternatieve Aalsmeerse Schaakvereniging
(AAS). In een zeer goed bezette
vijftiende ronde was het topduel Simon versus Luuk B. Simon is
(bijna) de kleinste speler van AAS

en Luuk de grootste jeugdspeler,
maar op het bord gelden andere wetten. Simon is momenteel
uitstekend in vorm en liet met
zwart geen spaan heel van Luuk.
Broer Konrad liep hierdoor in tot
op een half punt van Luuk door
zeer gedecideerd Christiaan van
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Voetbal jeugd

Waterpolocompetitie Heren

Regio - De winterstop is weer
voorbij het voetballen is weer
begonnen. Zaterdag 25 januari
speelden de FCA boys 17-2 thuis
tegen de boys 17-1 van Geel Wit
’20 sv uit Haarlem. Snel werd duidelijk dat de teams niet voor elkaar onderdeden. Het enige wapenfeit in de eerste helft was
een Geel Wit schot dat tegen de
FCA doellat uiteen spatte. De beide defensies konden elke aanval ontregelen, zodat de rust inging met een brilstand: 0-0. In
de tweede helft gingen de FCA
boys nog gretiger aanvallen, hierbij verloren ze wel de organisatie uit het oog waardoor er af en
toe gaten in de verdediging vielen. De Geel Wit aanvallen werden hierdoor gevaarlijker. FCA

Aalsmeer - Heren 1 van Oceanus waterpolo speelde afgelopen weekend een lastige uitwedstrijd in Alkmaar tegen DAW. Altijd een moeilijke tegenstander, ondanks dat Oceanus in de
competitie hoger staat. Dit bleek
ook gezien het wedstrijdverloop.
Oceanus nam in de eerste periode de leiding met 3-1 door drie
doelpunten van Kevin Melman.
Maar in dezelfde periode maakte DAW nog gelijk. In de tweede
periode waren het juist de Alkmaarders die een voorsprong
namen met 6-3, maar nu toonde Oceanus veerkracht. De periode werd met 6-5 afgesloten door
doelpunten van Fernando Moolhuijsen en Istvan Spaargaren. In

Onnodig verlies JO17-2
FCA tegen Geel Wit’20

Oceanus verstevigt derde
plek in de competitie

keeper Brandon moest nu en dan
handelend optreden. Met een geweldige reflex voorkwam keeper
Brandon in de 22e minuut een tegengoal door zich voor een Geel
Wit schot van dichtbij te werpen.
In de 30e minuut was het dan
toch raak. Uit een rommelige situatie voor het FCA doel schoot
een Geel Wit aanvaller met geluk
via de binnenkant paal de bal in
het FCA doel: 0-1. FCA ging achterin één op één spelen en gooide alles op de aanval. Met kunst
en vliegwerk voorkwam Geel Wit
de gelijkmaker. Gezien het spelbeeld van de wedstrijd had een
gelijkspel op zijn plaats geweest,
helaas verloren de FCA boys de Aalsmeer - De voetbalcompetitie is na een korte vakantiestop
wedstrijd met 0 -1.
afgelopen weekend weer hervat.
Verslag en foto: Ruud Meijer
De drie eerste elftallen van FC
Aalsmeer en RKDES Kudelstaart
Hoogstaand voetbal tussen FCA verdediger Ryan en tegenstander.
speelden allen thuis. FCA zaterdag kreeg CSW uit Wilnis op
bezoek. Het publiek langs het
hoofdveld aan de Beethovenlaan
zag een moeizame wedstrijd, die
in de laatste minuten toch nog
eindigde in winst voor Aalsmeer.
Mike van Dam scoorde het enige
doelpunt van de wedstrijd (1-0).
Voor de wedstrijden op zondag
26 januari moest een keuze gemaakt. FCA nam het vanaf twee
uur thuis op tegen Bloemen-

Wedstrijden
veldvoetbal
Zaterdag 1 februari:
F.C.AALSMEER
O.S.V. 1 - F.C.A. 1
Wartburgia 2 - F.C.A. 2
Roda’23 3 - F.C.A. 3
Kon.H.F.C. 3 - F.C.A. 4
Olympia.H. 4 - F.C.A. 5
F.C.A.35+1 – Sp.Martinus
Diemen 45+1 - FCA 45+1
Vrouwen
FCA V1 - Geuzenmeer V1
F.C.A. V2 - Kockengen V1
De Meer.V3 - F.C.A. V3

14.30 u
11.00 u
14.30 u
15.00 u
14.30 u
14.30 u
15.00 u
12.00 u
12.00 u
12.30 u

R.K.D.E.S.
Vrouwen
R.K.D.E.S. V1 – De Meer V2 13.00 u

Competitie weer hervat

Voetbal: Winst voor FCA
zaterdag en RKDES

S.C.W.
Amstelveen 1 - S.C.W. 1 14.30 u
Hoofddorp 2 - S.C.W. 2
12.00 u
S.C.W. 3 - Pancratius 2
14.30 u
SCW 45 +1 - Parkstad 45+ 14.30 u
Zondag 2 februari:
F.C.AALSMEER
Voorschoten’97 1 - F.C.A.1 14.00 u
Hillegom 5 - F.C.A. 2
11.00 u
Hoofddorp 6 - F.C.A. 3
14.30 u
N.F.C. 3 - F.C.A. 4
14.00 u
Overbos 6 - F.C.A. 5
14.30 u
R.K.D.E.S
W.V.C. 1 - R.K.D.E.S. 1
R.K.D.E.S 2 - R.O.A.C. 2
R.K.D.E.S. 3 - Roda’23 3
Sp.Almere 3 - R.K.D.E.S. 4
Hillegom 7 - R.K.D.E.S. 5

14.00 u
11.00 u
12.00 u
14.00 u
13.00 u

Aftellen is begonnen, nog 6 speelavonden

Thomas van Brakel weer
in top drie bij Sjoelclub
Rijsenhout - Het aftellen is begonnen. Van de vijftien sjoelavonden in een seizoen moeten
er nu nog maar zes gespeeld worden. De top drie van de negende sjoelavond, die op donderdag 23 januari gehouden werd,
ziet er als volgt uit: Het is Thomas
van Brakel toch weer gelukt om in
de top drie terecht te komen van
de Hoofdklasse. Met 1980 punten
in totaal staat hij deze avond op
de tweede plaats. Marry Verhoeven werd derde met 1954 punten. De absolute uitschieter is
Paul van den Berg. Hij gooide in
totaal 2045 punten. In de klasse A
is Nel Joore eerste geworden met
1657 punten. Kort daarachter is
Til Vermeer geëindigd met 1652
punten op de tweede plek. Gert
Lanser wist derde te worden met
1640 punten. Het is Jan Joore uit
de B-klasse die opnieuw boven
iedereen in deze klasse uitschiet.

Deze keer wist hij een score te
behalen van 1700 punten. Het
verschil met de nummer twee is
meer dan honderd punten. Deze plaats wordt ingenomen door
Plonie Verdel, die 1592 punten in
totaal gooide. Astrid Overbeek
haalde 1567 punten en werd derde. De eerste plek in de C-klasse
is voor Simone Groen met 1512
punten. Net als twee weken geleden is Femmy Korte op de derde plaats geëindigd. Dit keer met
1430 punten. Hiermee kon ze het
net niet winnen van Mahjan Yari die met 1464 punten tweede
is geworden. Op donderdag 6 februari is de volgende sjoelavond
in dorpshuis De Reede in Rijsenhout. Ook dan wordt er gespeeld
van 19.30 tot ongeveer 22.30 uur.
Meer informatie? Bel dan naar 0625214082 of kijk op de Facebookpagina van de Sjoelclub Rijsenhout.

23 januari is het jokeren gewonnen
door Bets Teunen met 260 punten,
gevolgd door Trudy Knol met 399
punten en Nico de Ron met 437
punten. Bij het klaverjassen beKudelstaart - Iedere donderdag- haalde Loes Versteeg de hoogste
middag is er voor 55+ers een ge- eer met 5312 punten, Rita Moeke
zellige kaartmiddag in het Dorps- werd tweede met 5031 punten en
huis van 13.30 tot 16.30 uur. Kla- plaats drie was voor Jan Weij 5013
verjassen en jokeren staan op het punten. Voor inlichtingen: Hans
programma en nieuwe kaarters van Schuilenburg, penningmeeszijn altijd welkom. Op donderdag ter, telefoon: 06-12699009.

Winst Bets en
Loes bij Soos

daal en RKDES had vanaf dit tijdstip Van Nispen als tegenstander.
De aanwezigen langs de lijn aan
de Beethovenlaan zagen ‘hun’
Aalsmeer ‘zwaar’ verliezen met
1-8.
De voetballiefhebbers aan de
Wim Kandreef daarentegen konden diverse malen juichen. RKDES wist in de eerste helft de
doelman van Van Nispen liefst
vijf maal te passeren. In de tweede helft wisten de bezoekers nog
wel de nul weg te werken, maar
verder dan één doelpunt kwam
men niet. Eindstand: 5-1 voor Kudelstaart!
Foto’s: www.kicksfotos.nl

de derde periode was het beeld
weer omgekeerd: Oceanus liep
uit naar 6-9 (Kevin Melman wederom twee keer en Yoeri Berk en
Jeffrey Eickhoff beide een keer),
maar DAW kwam weer terug tot
8-9. In de vierde en laatste periode pakte DAW zelfs weer de leiding met 10-9. Maar toen toonde
Lars Houdijk zijn waarde voor het
team door met twee doelpunten
de wedstrijd toch in Aalsmeers
voordeel te beslissen. Hiermee
werd de eindstand 11-10 en verstevigde Oceanus de derde plek
in de competitie.
Overige uitslagen:
Heren 2 - Het Y 3: 6-10
Het Y 4 - Heren 3: 6-8
Dames 2 - De Amstel 1: 2-6

Vierde op strand bij ‘s-Gravenzande

Jordy Buskermolen naast
podiumplek in strandrace
Kudelstaart - Jordy Buskermolen is afgelopen zondag vierde
geworden in rit zes van de nationale strandracecompetitie. Aan
de kust bij ‘s-Gravenzande was
de biker uit Kudelstaart met een
achterstand van bijna twee minuten de beste achtervolger op drie
koplopers. Ivar Slik won de wedstrijd, Rick van Breda was tweede,
Bram Imming derde. De top-drie
was halverwege de race tussen
Hoek van Holland en Scheveningen weggesprongen uit een kopgroep van vijftien renners. In de
topcompetitie behoudt Rick van
Breda de leiding. Jordy Buskermolen staat voorlopig negende.
Er zijn nog drie races te gaan: komende zondag 2 februari in Rockanje, de week daarop in Noord-

wijk en op 16 februari het NK bij
Renesse.
Aalsmeerse Jytte Timmermans,
lid van UWTC UIthoorn, behaalde afgelopen zaterdag in Moergestel op het NK veldrijden voor
de jeugd een verdienstelijke dertiende plek in categorie 4, de
twaalfjarigen. Met de jeugdkampioenschappen werd het nationale veldritseizoen afgesloten. Alle aandacht gaat vanaf nu uit naar
het wielrennen op de weg. Met
het kampioenschap van Waterland wordt 16 februari een begin
gemaakt met een serie voorbereidingskoersen in de regio Amsterdam. Een week later volgt de
strijd om het kampioenschap van
Uithoorn op sportpark De Randhoorn.

Tafeltenniscompetitie

Goede seizoensopening
voor Bloemenlust 1
Aalsmeer - Bloemenlust 1 heeft
de eerste wedstrijd van de tweede competitiehelft met 6-4 gewonnen van Oranje Zwart 1. David Klaassen trok de lijn van vorig jaar door met drie overwinningen. Dirk Biesheuvel wist
twee tegenstanders te verslaan
en verloor zijn derde partij nipt
met 7-11 in de beslissende vijfde
game. Bart Spaargaren won een
wedstrijd en kwam tegen een andere tegenstander dicht bij winst
(ook 7-11 in de vijfde game). In
het dubbelspel hadden David en

Bart een zeldzame offday en verloren in drie games.
Verlies Bloemenlust 2
Bloemenlust 2 speelde een uitwedstrijd tegen US 11. Ed Couwenberg won een partij in vijf
games en verloor er twee, ook
na een beslissende vijfde game.
Frans Ravesteijn won één partij en
Horst Krassen verloor al zijn enkelspel partijen. Het dubbelspel werd
door Ed en Horst in drie games
verloren, met elke game slechts 2
punten verschil. Einduitslag: 8-2.

Iedere dinsdagavond in ‘t Middelpunt

Kees de Lange terechte
winnaar dartavond
Aalsmeer - Op dinsdagavond 21
januari waren er acht mensen
naar ‘t Middelpunt gekomen om
een avondje te darten. Eén van
deze mensen was een nieuwkomer: Aat Berk. Hij paste zich snel
aan en hij had duidelijk al eerder
met pijlen gegooid. Er werden
twee poules gevormd waarna
de beste twee door gingen naar
de winnaarsronde en de andere twee naar de verliezersronde.
Ans Engel (die Louise had meegenomen die ook vrolijk meedeed)
was goed op dreef en zij was de
beste in poule 1, gevolgd door
Kees de Lange. In poule 2 behaalde Ben van Dam de meeste punten, en tot ieders verbazing ( ook
van hemzelf ) werd Iwan van Egdom hier tweede. In de eerste
halve kruisfinale wist Iwan zelfs te

winnen van Ans en zo belandde
hij in de finale. Kees de Lange wist
Ben te verschalken en werd zo de
andere finalist. Iwan was door dit
alles ietwat nerveus geworden en
hij moest zich dan ook gewonnen geven aan Kees, die na lange tijd weer eens een avond op
zijn naam kon schrijven. Proficiat! Over de hele avond genomen
vielen de gemiddelde scores wat
tegen, en er werden ook geen
180-ers of hoge uitgooien gerealiseerd. Maar, het plezier staat
voorop. Iedereen vanaf 16 jaar
kan dus best een keer zijn/haar
pijlen meenemen en het geluk
beproeven in buurthuis ‘t Middelpunt in de Wilhelminastraat 55. Er
wordt iedere dinsdagavond vanaf 20.00 uur gedart. De entree is
2,50 euro per persoon per avond.

Zwemmen

Prima resultaten Masters
Oceanus op Open NK
Aalsmeer - Van 23 tot en met 26
januari werden de Open NK Masters zwemmen gehouden in het
prachtig nieuwe Zwemcentrum
Rotterdam, Zuidplein. Er waren
1100 deelnemers en 4600 starts,
verdeeld over 4 dagen. Van Oceanus deed het trio dames Laura
Staal, Annette de Visser en Katinka Elders mee op diverse afstanden en zij hebben mooie resultaten behaald. Als eerste beet Katinka Elders op donderdag 23 januari de spits af op de langste afstand, de 1500 meter vrije slag,
wat haar na flink doorzetten de
derde plek, dus brons, opleverde in de categorie dames 60+. Op
de 800 meter vrije slag zwom zij
zich in een stabiele mooie race
naar het zilver en een persoonlijk
record van 13.03.04. Laura Staal
startte zaterdag op haar eerste
nummer; de 400 meter wisselslag. Geen makkelijke afstand om
mee te beginnen, maar zij zwom
goed door en werd derde bij de
dames 50+. De 200 meter vlinder
op dezelfde dag, ook een pittig
nummer, resulteerde voor haar
in de vierde plek. Op zondag had
ze de 800 meter vrije slag voor
de boeg, wat haar uiteindelijk in
goed ritme en techniek de tweede plaats opleverde! Diezelfde
dag zwom ze ook nog de 200 me-

ter rugslag in een persoonlijk record van 2.56.50 waar ze zeer blij
mee was. Haar tijd was goed voor
de vierde plek in de 50+ klasse.
Annette de Visser had zich voor
vele afstanden ingeschreven en is
meer specialist voor de wat kortere afstanden.
Haar eerste afstand op dit toernooi was de 400 meter vrije slag
dames 45+, wat haar in een sterk
internationaal veld de derde plek
opleverde! Diezelfde middag herhaalde zij dit kunstje op de 100
meter vrije slag met een mooie
derde plaats. In het weekend
zwom Annette de 200 meter vrije
slag, waar de concurrentie wederom stevig was. Door haar krachten goed over de race te verdelen
zwom ze naar het zilver in de 45+
klasse. Slechts 1 uur hierna zwom
ze zich op de 100 meter schoolslag naar de zesde plek.
De 800 meter vrije slag zwom Annette een stabiele sterke race en
met een mooie tijd belandde ze
op plek vier in de 45+ klasse. De
afsluitende, sprint van 50 meter
vrij, was eveneens goed voor de
vierde plaats. Al met al mooie resultaten op alle afstanden van deze Master zwemsters. Begin mei
gaan de zwemsters deelnemen
in Eindhoven aan de ONMK lange baan.

30 januari 2020 23

Basketbalcompetitie

Heren winnen moeizaam van Greenpark

BVA U18 ongeslagen op
de eerste plaats

Handbalsters van RKDES
onderuit tegen NEA
Kudelstaart - De dames van
handbalvereniging RKDES hebben afgelopen zaterdag tegen
NEA een dure en vooral zure nederlaag geleden. In een mooi en
vooral ook spannend duel werd
nipt met 26-25 verloren. De heren
wonnen thuis moeizaam de derby tegen Greenpark Aalsmeer 4.
Het zijn spannende weken voor
de handbalsters van RKDES. Met
drie opeenvolgende wedstrijden
tegen mede-titelkandidaten is
het er nu op of eronder. In dat kader deed de ploeg zichzelf afgelopen weekend in Ouderkerk a/d
Amstel tegen NEA tekort. De hele
wedstrijd lieten de ploegen zien
dat ze gelijk aan elkaar waren. Om
en om scorend werd de rust bereikt met een 12-13 voorsprong
voor RKDES. Na de rust een zelfde spelbeeld. Prima handbal van
beide ploegen en een spannend
scoreverloop. Uiteindelijk werd
een tijdstraf voor NEA het breekpunt van de wedstrijd. Waar RKDES een speelster meer op het
veld had staan, scoorde de ploeg
uit Ouderkerk maar liefs driemaal.
Die klap kwam RKDES niet meer
te boven. Het kwam nog tot op
één punt terug, maar een gelijkspel werd het net niet meer (2625). Misschien nog wel erger dan
de nederlaag was het uitvallen
van Mandy Dingemans. Naar het
zich laat aanzien is zij door een
kuitblessure zes weken uitgeschakeld. Op de ranglijst blijft het
spannend, omdat ook de reserves
van Volendam weer dure punten
lieten liggen. Het Amsterdamse AHC staat nu bovenaan. Aankomende zondag 2 februari spelen de dames van RKDES uit te-

gen Volendam 2 om vervolgens
de week erna thuis te spelen tegen AHC.
Lobje van Kees Berghoef
De heren van RKDES speelden
zondag thuis de beladen derby tegen Greenpark Aalsmeer 4.
De beide ploegen kennen elkaar
door en door, wat het spel gemiddeld genomen niet ten goede komt. Bovendien miste RKDES
haar middenopbouwer Hans Wessels waardoor het de ploeg aan
routine en schotkracht ontbrak.
Hoewel de Kudelstaartse ploeg
veel hoger op de ranglijst staat,
was daar zeker in de eerste helft
weinig van te merken. Aalsmeer
stond veelal voor en had ook bij
rust een minimale voorsprong
(11-12). In de tweede helft bleek
de conditie het verschil te maken.
Waar RKDES steeds vaker en beter de break-out hanteerde, zakte Aalsmeer weg. Al snel was het
beslissende gat geslagen (20-14).
Hoogtepunt van de wedstrijd was
het lobje waarmee Kees Berghoef
vanuit de linkerhoek de Aalsmeerse doelman verschalkte. In het
restant van de wedstrijd kwam
Aalsmeer nog iets terug, maar RKDES liet zich niet meer verrassen
en won verdiend met 24-22. Door
deze zege en de verrassende nederlaag van koploper Celeritas 2
bij de rode lantaarndrager Atlantis Dronten staan de Kudelstaartse heren nog maar drie punten
achter Celeritas. En juist tegen die
koploper speelt RKDES komend
weekend in Bunnik een uitwedstrijd. Een mooie gelegenheid om
de strijd om de koppositie nog
spannender te maken.

Aalsmeer - Zondag 26 januari was het aan de U18 van BV
Aalsmeer om wederom een overwinning te behalen. De uitslag
van deze wedstrijd was 75-60!
Om op de eerste plek te blijven
staan moesten de Mapleleaves
verslagen worden. De Mapleleaves was een team vol met grote jongens, waarvan er één speler eigenlijk alles alleen leek te
doen. Dit gaf Aalsmeer de nodige moeite, maar het wist zich
door een harde en goede verdediging en aanvallend samenspel
wederom te bewijzen. De aanvalslijnen werden goed gelopen
pen door architect Anne Marie de en zo bewees de tactische aanBoer, komt direct naast de atle- pak zijn toegevoegde waarde tetiekbaan te staan, zodat de buur- gen de man to man defense van
man, tennisvereniging All Out, de Mapleleaves. Daarbij werd er
kan uitbreiden met extra tennis- door de constante druk die uitgebanen.
oefend werd op de spelverdeler
AVA moet zelf de kosten dragen een groot aantal breaks gelopen
voor de bouw van het nieuwe waaruit ‘simpele’ scores gemaakt
clubgebouw met materiaalop- konden worden. Na afloop van de
slag, een krachthonk en een wed- eerste competitie werd er met elstrijd-secretariaat. De afgelopen kaar gesproken over het doel van
jaren is hiervoor al veel geld door de tweede seizoenshelft: kamAVA gespaard en opgehaald en pioen worden. Dit is zeker te beveel lokale ondernemers spon- halen aangezien de U18 nu met
soren de vereniging. Het nieuwe vier overwinningen ongeslagen
AVA-clubgebouw wordt ook mede mogelijk gemaakt door een
prachtige bijdrage van Stichting
Leefomgeving Schiphol.

Eerste paal voor bouw
clubgebouw AVA
Aalsmeer - Het heeft veel voeten in de aarde gehad, maar zaterdag 25 januari is dan toch
een aanvang gemaakt met de
start van de bouw van het nieuwe AVA-clubgebouw! Onder toeziend oog van de bouwcommissie-leden Cor Hermanns, Fred van
Andel en Laurens Poesiat begon
Martin van Wieringen van Loonbedrijf van Wieringen & Zonen
aan het afgraven van de grond en
het verwijderen van struikgewas
voor de fundering. De eerste paal
zal spoedig volgen.
In 2019 is de atletiekbaan van AVA
volledig gerenoveerd in opdracht
van de gemeente Aalsmeer. Het
nieuwe clubgebouw, ontwor-

op de eerste plaats staat. Mits de
teamgeest in de ploeg aanwezig
blijft, momenteel moedigt iedereen elkaar aan en probeert tips te
geven waar nodig. Verder is vanuit het publiek al vernomen dat
de mannen nu ook echt een team
zijn. Het is een team waarbij uitgestraald wordt dat het niet uitmaakt hoe groot, snel of goed je
bent maar dat het lef om de actie
te maken en de wil om te winnen
voorop staat.
Op zondag 9 februari staat er een
nieuwe uitdaging op het programma: De Aalsmeerse basketballers spelen tegen MBCA in de
Proosdijhal te Kudelstaart vanaf 13.30 uur. Kom kijken en aanmoedigen.
Uitwedstrijden
Zaterdag 1 februari staan drie uitwedstrijden voor de teams van
Basketbal Vereniging Aalsmeer
op het programma:
14.30 uur: Racing Beverwijk X14 BVA X14
19.00 uur: The Sea Devils MSE1 BVA MSE1
20.45 uur: The Sea Devils MSE2 BVA MSE2

Nog twee ronden te spelen

Els en Ruud aan kop in
midgetgolf wintercombi

Aalsmeer - Op zondag 26 januari werd de zesde wedstrijd van de
jaarlijkse wintercombi Aalsmeer Boskoop gespeeld. Gastheer was
deze keer de Midgetgolf Club
Aalsmeer. Het was een mooi deelnemersveld uit de Regio West. Er
waren spelers uit Aalsmeer, Boskoop, Heerhugowaard, Lexmond,
Ridderkerk en Zoetermeer. In toSerné, Nicky Schijveschuurder en taal 27 deelnemers die in 9 drieBo Breurken op de trampolines. tallen de strijd met elkaar aanginDeze kanjers wisten ook de finale gen. Het was een prachtige dag:
te bereiken en eindigden op een het was misschien aan de frisse
kant, maar er was weinig wind en
knappe vijfde plaats.
zelfs de zon liet zich af en toe zien.
Van links naar rechts: Sem van Tol, Het beloofde weer een spannenJay Roelfsema en Fenno van Beek. de dag te worden. En spannend
werd het. Bij de heren zijn Ruud
Slappendel en Dirk-Jan Jongkind
de grote favorieten. Maar ook in
de lagere regionen werd uitstekend gespeeld. Henk Buskermolen opende sterk met een ronde
van 28 holeslagen. Teun de Vlugt
stond na twee ronden aan kop
met 58 holeslagen. Maar niemand
was zondag opgewassen tegen
Ruud Slappendel, die na een magistrale derde ronde met 24 holeslagen dagwinnaar werd met 87
holeslagen. 24 holeslagen, dat is
twaalf maal een één, en zes maal
een twee. Wie doe het hem na?!
Teun moest plaats maken voor
Marrie Bonhof en Maarten Kluver,
beiden lid van de Midgetgolfclub
Aalsmeer. Zij eindigden samen
de helft kwam het er op aan, het op de tweede plaats met 90 holewas er op of er onder, en dat heb- slagen. Dirk Jan tikte vandaag in
ben de korfballers van VZOD D1 totaal 91 holeslagen aan en einlaten zien. Een hele sterke over- digde op de vierde plaats.
tuigende tweede helft was het
gevolg. De doorloopballen werden van vijf tot zes meter genomen. Het geluk werd afgedwongen. En deze wisten de strijders
van D1 te winnen met maar liefst
8-5.

Trampolinespringen

Bronzen medaille voor
Omnia op NK teams
Aalsmeer - Op zaterdag 18 januari reisden elf trampolinespringers van SV Omnia 2000 met hun
trainers en supporters af naar Oss,
voor de Nederlandse Kampioenschappen voor teams. In de Eredivisie - de allerbeste springers
van Nederland - lieten Sem van
Tol, Fenno van Beek en Jay Roelfsema zien wat zij in huis hebben.
En dat is heel wat: na een goede
voorronde scoorden zij in de finale een bronzen medaille! Amber Rademaker, Quinta Baaijens,
Marlies Kok en Lucinda de Graaff
vertegenwoordigden Omnia in
de tweede divisie. Helaas scoorden zij in de voorronde niet hoog
genoeg om zich voor de finale te plaatsen. In de derde divisie
deden maar liefst 19 teams een
gooi naar de prijzen. Voor Omnia klommen Eva Soppe, Hannah

Winst D1-korfballers VZOD
Kudelstaart - Zaterdag 25 januari stond voor de D1 van korfbalvereniging VZOD de kraker tegen
KZ Danoontje op het programma.
Punten pakken in deze pot was
heel belangrijk. Na een iets mindere start wist de D1 al gauw op
voorsprong te komen. Lange tijd
ging het heen en weer met doelpunten. De rust gingen de teams
in met 5-4 voor VZOD. In de twee-

Damesvoetbal

MO17 RKDES zoekt keeper
In het algemeen klassement staat
na zes speelronden bij de dames
Els van der Stroom op één. Bij de
heren gaat Ruud Slappendel aan
de leiding. Dirk Jan staat tweede.
Er zijn nog twee ronden te spelen.
De volgende wedstrijd is op zondag 9 februari bij de Trekvogels in
Boskoop. De finale is op zondag
23 februari in Aalsmeer.

team versterken! Wil je eerst kijken of kennis maken? Kom eens
naar de training en misschien
mee trainen op dinsdag en donderdag van 19.00 tot 20.00 uur bij
RKDES aan de Wim Kandreef.
Spreekt keepen je aan en heb je
interesse? Stuur dan een berichtje naar jeugdcommissie@rkdes.
nl ter attentie van Manon van der
Linden.

finale, en hij wist uiteindelijk de finale van het vierde niveau te winnen van Jarek Sarna. De darters,
die in Assen zijn geweest, zijn volgende week vrijdag 7 februari, bij
de volgende speelavond, weer fris
fruitig teruggekeerd en zijn uiteraard van harte welkom. Elke darter
kan zonder opgave vooraf meedoen, de Poel’s Eye is laagdrempelig en geschikt voor alle niveaus;
hoe meer zielen hoe meer vreugd.
Man en vrouw, jong en oud, iedereen speelt door elkaar, maar dankzij het vier niveau systeem komt
iedereen op zijn eigen niveau terecht. Het motto van de Poel’s Eye
is dan ook niet voor niets: Zoveel
mogelijk darten, op zoveel als mogelijk het eigen niveau. Deelname
is geheel vrijblijvend. De inschrij-

ving sluit om 20.00 uur, deelname
kost vier euro en de minimum leeftijd is 15 jaar. Op de website www.
poelseye.nl is nog meer informatie
te vinden.

Voor liefhebbers
Belangstelling voor midgetgolf
gewekt? De baan is voor liefhebbers elke woensdag, zaterdag en
zondag geopend van één tot vijf
uur. Op woensdag- en op zaterdagmiddag wordt een wintercompetitie voor clubleden gespeeld. De midgetgolfclub beschikt over een gezellige binnenruimte waar drankjes, ijsjes
en kleine versnaperingen verkrijgbaar zijn. Op speeldagen is
de baan beperkt geopend voor
recreanten. De baan is dan geopend vanaf kwart over drie.
Door M. Kluver

Darten in Dorpshuis Kudelstaart

Jonny wint weer, Floortje
finaliste bij Poel’s Eye

Kudelstaart - Vorige week vrijdag
was de tiende speelavond van de
dartclub Poel’s Eye in het Dorpshuis van Kudelstaart. Het was één
week voor de Dutch Open in Assen, traditioneel een avond met
een hoge opkomst. Er waren 44
deelnemers, inderdaad de hoogste opkomst tot nu toe van dit seizoen. Jonny Nijs was ook weer aanwezig en won voor de tweede keer
op rij de speelavond en had als
klap op de vuurpijl met een mooi
finish van 148 de hoogste finish

Kudelstaart - De MO17 van RKDES scoort al jaren goed! Het is
een hecht voetbalteam dat uitkomt in de eerste klasse op zaterdag. De meiden hebben laten
zien dat plezier zorgt voor prestatie.
Dit leuke team is op zoek naar
versterking in de vorm van een
keeper. Vind jij het leuk om te
keepen? Kom dan dit super leuke

van de avond. Bijzonder was ook
dat de finale gespeeld werd door
een ‘echtpaar’, Floortje van Zanten
was de finalist. Het tweede niveau
werd gewonnen door Christopher
Brouwer, maar de finale plaats van
Rene van Veen op deze sterk bezette avond was opvallender. Huib
Gootjes haalde voor de derde keer
dit seizoen de finale van het derde niveau, maar het was Victor
van Schie die de victorie kon kraaien. Ook John Guldemond bereikte
voor de derde keer dit seizoen een

De partners Jonny Nijs en Floortje
van Zanten troffen elkaar in de finale.

